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Geneve 1966. De Kerken in de dreiging der samenleving, p. 3
De wereldconferentie voor Kerk en samenleving, gehouden in juli 1966 te
Geneve, is het resultaat geweest van de inzichten verworven door secularisatie
en 'snelle sociale veranderingen'. De 'zuidelijke' landen hebben bier duidelijk
hun zelfstandigheid getoond en de 'noordelijke' — tot nog toe vooral stemhebbend — ervan bewust gemaakt, dat zij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor
de grote internationale vraagstukken: de honger, de rassendiscriminatie en de
vrede. Oplossing van deze problemen is slechts te verwachten van supra-nationale samenwerking. Dit brengt met zich mee een grondige mentaliteitsverandering in het kerkelijk denken.

Het gelaat van God na Auschwitz, p. 12
In de ogen van het liberale jodendom is Auschwitz de derde 'churban', een
kastijding Gods die gericht is op bekering. Het is de afsluiting van een tijdperk,
waarin het Christendom tengevolge van de middeleeuwen verstard en gepaganiseerd is. Daardoor is het kruis, in plaats van een teken van lijden en vervolging,
een symbool van macht en overwinning geworden. Dan pas zal Auschwitz ten
voile betekenis krijgen, wanneer de mensheid inziet, dat het vervolgde Jodendom geleden heeft als de 'dienaar van Jahweh'. In deze opvatting van het
joodse yolk als 'getuige van God' (die slechts kenbaar is in Zijn daden) vinden
het liberate en het orthodoxe jodendom elkaar, hoewel ze onderling sterke
verschillen vertonen.

Dingen in twee werelden, p. 24
In zijn boek „De Dingen" gaat Prof. Dr. J. H. van den Berg in op het verschil
in de manier waarop de natuurwetenschappen de dingen bekijken en die waarop
de spontane waarneming ze ziet. In de werkelijkheid veranderen de dingen zelf
en in die verandering verwerkelijken zich tijd en ruimte. Metabletica blijkt in
dit boekje meer dan "historische psychologie".

Gesprek met Naum Gabo, p. 29
In de reeks gesprekken met kunstenaars die Ludo Bekkers voor ons genoteerd
heeft (Roel D'Haese en Luc Peire; en verder volgen Henry Moore, Roy Lichtenstein en Georges Mathieu) dit keer Naum Gabo, bij ons (en met alleen bij
ons) het meest bekend door zijn monument bij de Bijenkorf te Rotterdam.
Enkele exclusieve foto's.

Angelsaksische stemmen over moraal, p. 36
De achterdocht of laten we zeggen de geringe belangstelling van onze universiteiten en wetenschappelijke uitgaven voor de Angelsaksische filosofie in het
algemeen en voor de Engelse en Amerikaanse ethici in het bijzonder is lange
tijd heel groot geweest. Nu echter begint zelfs de theologie zich steeds meer
rekenschap te geven van het belang van deze denkrichting. Ter informatie leest
u hier een uiteenzetting over enkele Angelsaksische moralisten. De aardige
voorbeelden helpen u er wel doorheen.

Latijns Amerika, p. 47
Afgezien van de snelle demografische ontwikkeling vormt het grootgrondbezit,
het 'latifundismo', het grote struikelblok voor de economische en sociale ontwikkeling in Latijns Amerika. De Verenigde Staten zijn bij hun hulp zeer
impopulair, omdat ze zich te veel aansluiten bij de bezittende en behoudsgezinde klasse, uit angst voor 'communisme'. Van Europa wordt een betere,
structureel anders gerichte hulp gevraagd.

De dichter Paul Snoek, p. 60
Dichters zijn onder ons en wij weten het niet. Zij ervaren dingen die wij niet
ervaren en brengen onder woorden wat wij niet bevroeden. Als het door hen
echter uitgezegd wordt, herkennen wij er onszelf in. Al iets gelezen van Paul
Snoek? Lieve Scheer, die zojuist een boekje over hem gepubliceerd heeft, laat
aan de hand van drie gedichten iets zien van zijn persoonlijkheid en dichterschap.

Het afscheid, p. 69
Maria Rosseels wist (in De Standaard en De Tijd, 8 sept.) uit Venetie te berichten dat de film van Roland Verhavert Het Afscheid „gunstig onthaald" werd
op het Festival. „Volgens de Italiaanse pers is het 'geen volmaakt, doch een
interessant werk'. Enkele critici noemen het een film van internationale klasse . . . .". Dit was ook voor onze medewerker waarschijnlijk al genoeg om zijn
kritiek niet te laten kleuren door het feit dat het bier om een Vlaamse film gaat.

De vignetten in dit nummer zijn van Jacques Janssen GKf.
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De Kerken in de dreiging der samenleving
Het moeilijke volwassen worden
A. H. van den Heuvel

Een jonge traditie

De moderne oecumenische beweging is een kind van moeder Missie en vader
Sociale Verantwoordelijkheid. De moderne oecumenische beweging is niet op
conferenties geboren; daar werd hij slechts ten doop gehouden. Geboren werd
hij op het zendingsveld in de late 19e eeuw, waar het geharrewar van verschillende kerkgenootschappen bijdroeg tot een diepe crisis van vertrouwen in het
christelijk geloof. Heidenen voelden er nu eenmaal niet veel voor serieus aandacht te schenken aan een beweging die een yolk met vele goden omsmeedde
tot vele kerken met een God. De zendelingen namen daarom de oecumenische
kruisbanier op; van geisoleerde christenen in alle eeuwen en van vele kerkvaders namen zij de hartstocht voor de eenheid van de kerk over en eisten het
herstel van de ene Kerk van Christus, nu onbekwaam door zijn innerlijke
strijd en verdeeldheid.
Het zendingsveld was niet alleen te vinden in de zg. heidense continenten.
Europa was ook weer ontdekt als zendingsterrein; de secularisatie, als historisch proces dat sinds de Renaissance de Europese en Amerikaanse wereld had
bevrijd (of grotendeels bevrijd!) van kerkelijke en theologische controle, had
niet alleen bevrijding opgeleverd maar ook ontkerkelijking en ontkerstening.
De zendingstaak was wereldwijd. En niet alleen op het individu gericht. In de
grote protestante opwekkingen van de 19e eeuw in Engeland, Amerika en
Duitsland, in het Reveil in Zwitserland, Frankrijk en Nederland was iets meer
geboren dan de ijver om „verloren zielen terug te brengen tot de zaligmakende
gemeenschap met God".
Er was ook weer ontdekt dat zending pas bijbels karakter krijgt wanneer het
de eenheid van woord en daad, verkondiging en gebeurtenis waar weet te
maken. Bij het woord zending of evangelisatie of apostolaat ging het dus om
meer dan om individuen terug te brengen of heen te leiden naar het doorschotte kerkhuis.
Toen de moderne oecumenische beweging geboren werd was de wereld verdeelder dan ooit. Twee wereldoorlogen gingen voorbij voor het mensengeslacht en
het christenvolk inzag wat een wanhopige vraag er was naar eenheid: eenheid
van de volkeren en de mensheid in de eerste plaats, maar dus cook eenheid van
hen die zich graag „de eerstelingen van de oogst", de vertegenwoordigers van
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het gehele mensengeslacht noemen. Tussen de eerste en tweede wereldoorlog
groeide het besef in de Orthodoxe, Anglicaanse en Protestante kerken —
trouwens ook in kleine maar belangrijke hoeken van de grote christelijke
gemeenschap rond de bisschop van Rome — dat het een zaak van leven of
dood was, of de kerken in staat en bereid waren samen hun verantwoordelijkheid voor een zieke wereld te dragen en een dienende kerk te worden, waarin
de totale identificatie van de liefde in het perspectief van een geloof in een in
de geschiedenis werkzame God en de altijd transcendentele energie van de
hoop de blijvende krachten vormen.
De toen nog heel jonge oecumenische beweging moderne stijl, gewantrouwd in
veel meer kwartieren dan alleen die van de Curia!, concentreerde zich tweemaal op zulke vragen van apostolaat in een maatschappij vol spanningen. Eerst
in Stockholm (1925) en toen in Oxford (1937). Beide conferenties waren dominees-aangelegenheden. De niet gewijde leek was nog niet herkend als priester,
koning en profeet in de economie van God. De dominees en priesters die
samenkwamen waren echter van geweldig gehalte, dat moet ook worden
gezegd. De lezer verdiepe zich nog maar eens in het voorbereidingsmateriaal
voor Oxford, waarin mannen als Oldham, Visser 't Hooft, Maury Sr, Bennet,
Tillich, Niebuhr hun hoop voor de gehele samenleving uitschreven1. Het bleef
echter een theologen- en kerkleiders-conferentie. Ze zagen er op dit punt een
beetje uit als het Vaticaans concilie: indrukwekkend, stijlvol, geleerd, maar
eenzijdig en vooral: nog niet geheel representatief. Niet alleen waren de leken
er zeldzaam, maar ook de zuiderlingen uit Azie, Afrika en Zuid-Amerika
waren niet erg talrijk. Het Noorden (Amerika en Europa) hielden een geestelijke rechtspraak over de gehele wereld. Stockholm en Oxford waren met al hun
eenzijdigheid grote gebeurtenissen in de Kerk, maar het waren nog geen echte
wereldconferenties en eigenlijk geen voluit kerkelijke conferenties. Daarvoor
waren de lacunes te groot. Toch puilden ze uit van beloften.
De Wereldraad neemt over
Toen in 1948 de Wereldraad van kerken, na tien jaar in proces van oprichting
voor zijn leven te hebben gevochten, tot stand kwam, vloeiden deze lijnen van
de 'Beweging voor Praktisch Christendom' (engl. Life and Work) in zijn vijver.
Op de oprichtingsvergadering in Amsterdam formuleerde dr. Oldham het
visioen van de kerk voor de wereld als „de verantwoordelijke maatschappij",
een zin die Lange tijd goede oecumenische diensten heeft gedaan. Het rapport
van de Amsterdamse assemblee definieert dat woord als volgt:
„A responsible society is one, where freedom is the freedom of men, who
acknowledge responsability to justice and public order, and where those who
hold political authority or economic power are responsible for its exercise to
God and the people whose welfare is affected by it"2 . In deze conceptie gaat
het dus om nationale samenlevingen, die hun vrijheid in verantwoordelijkheid
1 De acht voorbereidingsdelen voor de Oxfordconferentie zijn verschenen bij George Allen
and Unwin Ltd. London in 1938. Zij zijn nu echter nog slechts antiquarisch te krijgen.
2 The Report of the Amsterdam Assemblee of the World Council of Churches, ed. W. A.
Visser 't Hooft, SCM press, London, 1949.
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moeten leren gebruiken en waarin de democratie als leidende visie voor het
politieke en economische leven wordt aanvaard.
De verantwoorde maatschappij, treffend door Dr. H. M. de Lange in zijn onlangs verdedigd proefschrift3 voor Nederland geconcretiseerd, speelde in de
oecumenische beweging een belangrijke rol. Evanston, de tweede Assemblee
van de Wereldraad, meende nog dat alle politiek handelen aan dit criterium
kon worden getoetst. Er werd binnen de Wereldraad een Departement voor
Kerk en Samenleving opgericht, dat met dit begrip in vele landen discussies op
touw zette en in hele continenten de kerken hielp ook hun politieke en sociale
taken serieus te nemen. Er kwamen debatten tussen de wetenschappen op gang
en met de groeiende aandacht voor de leken, werd steeds meer vulling aan dit
begrip gegeven.
Wel moet worden opgemerkt dat vooruitstrevende christenen in marxistische
landen meenden dat het geheel toch te westers klonk, te zeer van burgerlijkdemocratische ideeen doordrenkt was om werkelijk ook in het Oosten van
Europa en in China hanteerbaar te zijn. Er werd zelfs wel gezegd dat het
vooral het angelsaksisch-democratische bestel was dat tenslotte als model
had gediend voor de verantwoordelijke samenleving, meer dan een bijbels
visioen of een eschatologisch verlangen.
Zonder op deze vraag verder te kunnen ingaan, zij bier opgemerkt dat het
oecumenisch gesprek over de politieke, economische en sociale taken van de
kerken nooit zonder spanningen en conflicten is verlopen. Mijns inziens verdiepte zich daar de groeiende volwassenheid van de oecumene aan, die zich vrij
genoeg weet om in het openbaar, maar in saamhorigheid, van mening te verschillen. 1k kom daar nog op terug.
Een tweede belangrijke periode moet nog worden vermeld voor ik aan Geneve
1966 toekom. Dat is die van de studies die als onderwerp de snelle sociale
verandering van onze tijd hadden. 'Rapid Social Change' was aanvankelijk een
woord dat vooral op de ontwikkelde landen sloeg. Men gaf er mee aan dat de
moderne techniek en zijn kinderen in Azie, Afrika en Zuid-Amerika — en het
Midden-Oosten — diepgaande sociale veranderingen teweeg bracht, die vaak
een breuk betekenden met het traditionele verleden. Eerst na enige jaren ging
men beseffen — net als vroeger met de zending en missie — dat de gehele
wereld sociaal van gezicht verandert ten gevolge van technologische, industriele
en post-industriele ontwikkelingen. Het belang van deze tweede periode —
gekenmerkt door opmerkelijke conferenties, studies en publikaties 4 — is misschien vooral in twee dingen gelegen: de grote belangstelling voor de ontwikkelingslanden en hun gecompliceerde problematiek, in relatie tot de geweldige verantwoordelijkheid die het Noorden hiervoor draagt en de noodzaak om lekenexperts, politici, economen en sociale geleerden in te schakelen bij dit onderzoek.
3 Dr. H. M. de Lange, De Gestalte van een verantwoordelijke Maatschappij, Ten Have,
1966.
4 Bijv. Paul Abrecht, The Churches and Rapid Social Change, SCM press, London, 1961; en
Egbert de Vries, Man in Rapid Social Change, SCM press, London, 1961; en Dilemmas
and Opportunities, rapport van de Internationale Conferentie in Thessalonica, 1959. Gepubliceerd door de Wereldraad in 1959.
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Zowel de zuiderling als de leek namen hun eigen plaats in de vernieuwingsbeweging van de kerken in gedurende deze jaren.
Naar Geneve 1966
Deze ontdekkingen in het leven van de oecumenische beweging leidden eigenlijk
vanzelf naar een nieuwe wereldconferentie toe. De kerken — inclusief de Kerk
zoals gegroepeerd rond de bisschop van Rome — hadden bijzonder veel te
verwerken materiaal aangedragen. De priester-arbeiders, symbool voor het
vraagstuk van kerk en industrie, de nieuwe impulsen die de kerken trachten te
geven aan de vrede en de ontwikkelingshulp, het bevolkingsvraagstuk, de verhouding met het marxisme, de vragen die de moderne wetenschap stelt, de
ongehoorde invloed van de sociologie op kerk en theologie, de kwesties van de
metropolis — al deze dingen riepen om bezinning en uitwerking. Het waren
vooral de leken die een conferentie wilden, waarop hun vakvragen en die van
hun geloof met elkaar konden worden geconfronteerd. Een nieuw kerkbewustzijn onder hen, de wetenschap niet tweede-rangschristenen te zijn, maar Gods'
handen in de wereld, vroeg om uitdrukking. Zo ging het ook met de zuiderlingen. De Aziaten, Afrikanen en Zuid-Amerikanen hebben althans in de
kerken van de Wereldraad lange tijd gesproken met de tongen van het Noorden. Als zij zich niet uitdrukten zoals de meerderheids- en moederkerken,
voelden ze zich tweede-rangs en niet gehoord. Er was zelfs sprake van vervreemding thuis voor die zuiderlingen die het oecumenisch-theologisch en
oecumenisch-kritische gesprek op wereldniveau voerden. Het Noorden gaf de
toon aan. Ook dit opgelegde minderwaardigheidscomplex is verdwenen. De
Zuidelijke continenten spreken nu hun eigen taal: het heden mag nog penibel
voor hen zijn; het is duidelijk dat de opmars naar gelijkheid en volle eigenwaarde is begonnen. En zo moest het Zuiden een conferentie hebben om de
nieuwe taal, gesmeed uit oude culturen en nieuwe inzichten, te doen horen.
Terwijl ik dit alles zo opschrijf, is het mij duidelijk dat ik achteraf schrijf. Wij
hebben deze dingen misschien in de Wereldraad wel aangevoeld, maar lang niet
zo duidelijk als ze ons nu geworden zijn. Weliswaar had de Wereldraad al
gedurende enige decennia aandacht besteed aan de regionalisatie van de oecumenische beweging en daardoor aan de noodzaak om ook het Zuiden de eigen
stem te laten horen, maar de portee van deze strategie wordt eigenlijk ook nu
pas evident.
Neen, de Wereldraad riep de wereldconferentie bijeen om der wille van een
heel oud kerkelijk zeer: de eindeloze en soms uitzichtloze theologische discussie
over de sociale ethiek. Twee stromingen zijn daarin voor onze tijd van groot
belang: die van de deductieve, autoritaire, principiele ethiek en die van de
inductieve, situationele, contextuele ethiek. In dat debat gaat het om vragen
van benadering, van methode. Beide scholen zijn het eens dat in de christelijke
ethiek het evangelic wordt vertaald en doordacht door de kerk op grond van
haar in de eerste plaats bijbelse tradities. De contextuele ethici gaan er van uit
dat daarbij alle systematiek, alle casuistiek, alle legalisme, alle axioma's en
principes verdacht zijn: het gaat om de context, om de situatie. In de situatie
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als gebeuren komen de beslissingen-nemende persoon, zijn traditie, zijn gemeenschap, de situatie zelf en de mensen daarbij betrokken, de mogelijk voorspelbare consequenties samen en in de innerlijke en openbare dialoog die zo
ontstaat wordt de beslissing genomen en de actie gevoerd. De principiele
ethici gaan uit van een min of meer vast waardensysteem, van ethische concepties die met het evangelie zijn gegeven en eeuwigheidswaarde hebben. Ethiek is
de discipline van hun toepassing.
Vanuit deze spanning ontstond het denken over de wereldconferentie. Maar er
kwam nog wat bij. En het was dat extra element dat tenslotte ook de formeeltheologische discussies zou overheersen.
Een hongerende wereld
De rassenvraag, binnen de wereldraad vaak en diepgravend behandeld, de
vraag naar de verhouding tussen ontwikkelings- en ontwikkelde landen en de
vredesvraag hebben de oecumenische beweging de ogen geopend voor het meest
dringende probleem van de 2e helft van de 20e eeuw: de honger. Toen Kennedy in 1963 zijn befaamde woorden sprak dat nu voor het eerst de mensheid
alle middelen had om de gehele wereld te voeden en dat alleen de wil om mee
te delen ontbrak, begon een nieuwe periode van de menselijke geschiedenis.
Honger — wereldhonger waaraan 10.000 mensen per dag wegsterven — werd
van een tragisch feit een misdaad van nalatigheid. De rassendiscussie leidde tot
die conclusie omdat de honger toevallig (?) door de niet-blanken het duidelijkst
werd ervaren. De vredesproblematiek komt in zicht wanneer men Jose de
Castro's dreigement ernstig neemt, die meent dat de derde wereldoorlog er een
zal zijn van de uitgebuite Zuiderling tegen de vadsige, volgevreten, blanke
Noorderling (de ruige taal is niet van mij!). Het was het vraagstuk van de
honger of, in zijn grotere dimensies, van de hele ontwikkelingsproblematiek die
centraal kwam te staan voor de wereldconferentie. Als ik Visser 't Hooft's
openingsrede zo kan samenvatten: Het zoeken naar een verantwoordelijke
samenleving in tijd van 'rapid social change' is het zoeken naar verantwoordelijke wereld-samenleving. De logische consequentie van veelal nationale kerken,
die zoeken naar authentieke catholiciteit, quantitatief en qualitatief, met al hun
leden en een uitdrukking daarvoor in concreet sociaal, politiek en economisch
handelen, is de ontdekking van de ontoereikendheid van de nationale staat om
gerechtigheid en vrede op aarde te bouwen en te handhaven. De theologische
discussie wordt door deze vraagstelling teruggeworpen op een in vele gevallen
slecht beheerde traditie van internationaal kerkbewustzijn en kosmisch geloof.
Geneve 1966 in getallen
Het Centrale Comite van de Wereldraad (100 leden, waarvan 16 leken) had
reeds in 1964 besloten dat de wereldconferentie wel door de Wereldraad zou
worden bijeengeroepen, maar dat hij niet namens, doch veeleer tot de Wereldraad en de ledenkerken zou spreken. Zodoende werd de autonomie van de
ledenkerken niet aangetast en de conferentie alle vrijheid gegeven. De rapporten van de wereldconferentie zijn dan ook aan de Wereldraad aangeboden, die
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ze kan verwerpen, verwerken of aannemen in de 4e Assemblee in Uppsala
1968. Tussen haakjes kan hier al gezegd worden dat inzake het antisemitisme
en het debat over Vietnam de wereldconferentie ver bij de Wereldraad ten
achter bleef. Dat gedeelte van de rapporten wordt beslist niet aangenomen.
De voorbereiding culmineerde in 4 lijvige boekdelen. Een daarvan gaat over de
theologische discussie 5, een over de kerk en de economie s, een over de kerk en
de politiele en een over de mens en zijn gemeenschappen 8. Vooral de delen
over economies en sociale wetenschappen8 zijn van groot belang. Zij zijn geschreven door een keur van deskundigen uit alle delen der wereld en bij mijn
weten bestaan geen betere overzichten over deze problemen in de christelijke
Kerk. Helaas kwamen deze delen zo laat van de pers dat ze niet voldoende in
konden werken op de conferentie, maar ze zullen zeker nog lang tot de centrale
oecumenische lectuur behoren. De 500 deelnemers zullen er zeker mee blijven
werken.
De conferentie zelf

Tien dagen lang voordrachten aanhoren, speeches maken, rapporten schrijven,
stemmen, herschrijven. Bijbelstudie. Eindeloze gesprekken in kleine groepen
met soms haaks op elkaar staande inzichten. Koptelefoons, recepties, oude en
nieuwe vrienden ontmoeten, wennen aan voorzitters uit andere culturen. — Het
was bijna te veel
Maar het vond plaats. De katholieke waarnemers en de hooggequalificeerde
pers (in oecumenische vergaderingen zijn theologische hoogleraren plotseling
niet bang meer voor journalistisch te worden aangezien!) waren trouw op hun
plaatsen en de woordenstroom werd niet onderbroken. De gespannen wereldsituatie was duidelijk op de achtergrond aanwezig: bisschop Zulu uit ZuidAfrika mocht er niet uit van de hervormde ouderling Verwoerd, Dr. Martin
Luther King durfde niet komen preken op zondag wegens de gespannen situatie
in Chicago. Hun lege zit- en preekstoel waren van symbolische kracht. De
jeugdgedelegeerden organiseerden een mars naar de Verenigde Naties om hun
lichaam te laten belijden wat de rapporten niet konden zeggen: het persoonlijk
engagement van de deelnemers. Vele ouderen marcheerden mee, net als de
jongeren op zoek naar een taal die ook kan spreken tot hen die geen rapporten
lezen. Harvey Cox en Margaret Mead behoorden tot diegenen die leiding
gaven aan dit initiatief. De spanningen tussen de generaties was doorbroken.
Het meest opvallend was het aantal leken; meer dan de helft! Hoe schaars zijn
zulke gebeurtenissen in de kerk en wat verandert het de taal en toon. In de vier
secties (Economic, Politick, Internationale Samenwerking en Sociale Wetenschappen) en de drie werkgroepen (Theologie, Kerk en Samenleving, Technolo5 Christian Social Ethics in a changing world, ed. John C. Bennett, Association Press, New
York, SCM press, London.
6 Economic growth in world perspective, ed. Denys Munby, Association Press, New York,
SCM press, London.
7 Responsable government in a revolutionary age, ed. Z. K. Matthews, Association Press,
New York, SCM press, London.
8 Man in Community, ed. Egbert de Vries, Association Press, New York, SCM press, London.
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gie) overheersten de leken en de Zuiderlingen. De theologen en alle Europeanen
en Noord-Amerikanen voelden zich niet zo onbegrepen als de meeste leken en
Zuiderlingen op vroegere kerkelijke conferenties. De atmosfeer was goed, de
deelname voortreffelijk. Onder de Orthodoxe delegaties vielen vooral de Russen op: goed geprepareerd en vaardig van tong.
Het begin van conclusies
Wat nu volgt is uiterst voorlopig. De conferentie is nog te vers in ons geheugen om er definitief over te kunnen oordelen. Maar er zijn duidelijke lijnen
zichtbaar. Ik behandel eerst de positieve en dan de negatieve aspecten. Maar
nogmaals: in alle voorlopigheid.
1. Het lijkt mij buiten kijf dat in Geneve 1966 de oecumenische beweging zich
bewust is geworden van de praktische implicaties der quantitatieve catholiciteit.
De Kerk van Christus is een internationaal instituut dat de aarde omspant en
dat in haar dienstbetoon aan de gehele mensheid de nationale souvereiniteit
niet al te serieus kan nemen. Haar natuurlijk verlangen gaat uit naar een
wereld-gemeenschap waarin alien verantwoordelijk zijn voor alien. In doop en
prediking wordt het nationalisme overwonnen, in de eucharistic (volgens St.
Jan 6 een feest van de voedselvoorziening der scharen) en de gehele liturgie
wordt dat gevierd.
2. In Geneve 1966 werd dat goed duidelijk in het belangrijkste rapport dat de
conferentie opleverde, nl. dat over de economic. De wereldeconomische janboel
waar we in leven, betekent dat nog steeds rijk rijker en arm armer wordt. Alle
ontwikkelingshulp en geconfereer ten spijt glijdt de wereld steeds verder of naar
het niveau van de onverantwoordelijke samenlevingen in Zuid-Amerika: een
minderheid die al rijker en machtiger wordt houdt de meerderheid arm en
rechteloos. Ontwikkelingshulp kan alleen van belang zijn als het gebeurt in
de radicale politieke context van de vraag naar een herstructurering van de
wereldeconomie; internationale organisaties die hun plannen kunnen doorvoeren, wereldbelasting, prijsfixering van ruwe grondstoffen, handelsregelingen
waarbij ontwikkelingslanden bevrijd worden van het moordend Noordelijk
tarief-systeem, etc. De nationale souvereiniteit is de aartsvijand van de ontwikkeling. Slechts een wereldgemeenschap kan hier regulerend en organiserend
optreden. Maar dat kost harde strijd: politick en economisch. Het rijke Noorden
verschuilt zich maar al te vaak achter schoonklinkende ontwikkelingsprogramma's die op z'n best 1% van het nationale inkomen representeren.
In dit verband was het van groot belang te horen hoe positief de zendelingen
China's ontwikkelingen waarderen. Ten dele was dit kracht bijzetten aan hun
felle aanklachten tegen het Noorden, ten dele een genuine waardering voor
een land dat zich zonder noemenswaardige hulp uit zijn onderontwikkeling
probeert te bevrijden. De Noordelingen reageerden vaak geschokt op dit revolutionaire denken; zij meenden dat er eenzijdig gesproken werd over revoluties
waarvan de kosten niet adequaat ander ogen werden gezien. Het Zuiden hield
daartegenover vol dat het enige antwoord op de wanhoop ligt in de opstand
der wanhopigen: zonder geweld en zonder offers verandert de wereld niet. Het

10

A. H. van den Heuvel

blijkt telkens weer hoe wezenlijk verschillend de reacties zijn van hen die niets
te verliezen hebben en van hen die hun moeizaam verkregen bezit wensen te
beschermen en desnoods te delen. Alle economische macht is in handen van de
tweede groep. De Kerk, naar haar wezen en in navolging van haar Heer
geldentificeerd met de amen en rechtelozen, kan bier maar een koers volgen.
Ook als haar populariteit in het Noorden ermee is gemoeid. Huip en handel
zullen daarom in een politieke context moeten functioneren. Die context wordt
gevormd door een nieuwe nadruk op de noodzaak supranationale organen met
uitvoerende macht te bouwen. De nationale staat is economisch een sta-in-deweg9.
3. Geneve 1966 tendeerde naar een vergelijkbare uitspraak ten aanzien van de
vrede. De kerken worden nu allemaal zich langzaam bewust van hun historische schuld inzake de verdediging en stichting van de vrede. Maar conflicten
en geweld zijn het gevolg van het ontbreken van gehandhaafde orde. Misdaad
wordt slechts door de politie — het dwingende orde-orgaan van de gemeenschap — in toom gehouden. Vrede tussen naties wordt niet bereikt door verdragen en nog minder door een bekering van de individuele potentiele strijdmakker. Verdragen en persoonlijk vredeswerk kunnen slechts functioneren als
supra-nationale organen die vrede kunnen handhaven en bewaren. Ook hier
blijft een wereld, gebouwd op nationale staten, in gebreke. Vredeswerk van de
kerken betekent tenminste twee dingen: zoeken en verdedigen van internationale organisaties, waaraan naties met een maximum aan vertrouwen een gedeelte van hun souvereiniteit kunnen overdragen en een begeleiding en vorming
van de persoon in de politiek, zodat niet het persoonlijke element ondergaat in
de aandacht voor de structuren. Het zou mij te ver voeren in te gaan op de
functie van de wet in de internationale politiek, de geinteresseerde lezer moet
de rapporten hier maar zelf op nalezen.
4. 1k heb al eerder opgemerkt dat Geneve 1966 een keerpunt is in de verhouding tussen Noord en Zuid. Dat is dunkt mij van niet te onderschatten oecumenisch belang. Te lang hebben de missiegebieden onder voogdij gestaan en te
lang is de catholiciteit van de Kerk bedreigd geweest door een noordelijke
arrogantie die meende 'de primitiviteit' van het Zuiden te kunnen overlaten aan
de erdoor geinspireerde kunstenaar. De Aziaten, Afrikanen en Zuid-Amerikanen lieten zich in Geneve op een nieuwe manier gelden. Ook dit was een
teken van oecumenische volwassenwording.
5. De Rooms-katholieke Kerk was door waarnemers vertegenwoordigd. Nu is
waarnemen in de oecumenische beweging een vreemd woord geworden. Deelnemers zonder stemrecht (maar wat betekent stemmen in een studieconferentie?) is een betere benaming. De waarnemers waren allen „amis de la maison"
— maar in de ontmoetingen met hen voel ik toch vragen rijzen. Wat hebben wij
voor recht discussies als deze en degene die rond Schema 13 opkomen nog
gescheiden te houden? Kan men hier nog spreken van zulke verschillen dat de
inhoud van de rapporten erdoor gehinderd zou worden? De katholieke broeders waren wat jaloers, leek het mij, op de leken en de representatie van het
9 De rapporten van de conferentie zullen in 1967 verschijnen bij de SCM pers in Londen.
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Zuiden; ze misten de zichtbare eenheid die het concilie ondanks alle interne
spanningen kenmerkte. Maar betekent dit niet dat het de hoogste tijd is dat wij
beginnen dit soort conferenties gezamenlijk te organiseren? Hier zal het grondvlak zich moeten roeren voor de Wereldraad jets kan doen. 1k geloof niet dat
in het geval van een gezamenlijke conferentie de resultaten anders zouden zijn
geweest; in ieder geval zou het resultaat veel meer gezag hebben gehad.
6. De oecumenische beweging is volwassen geworden. Het is niet langer een
kerkelijk onderonsje maar een serieuze poging het gehele evangelic (ook die
lastige politieke consequenties) door de gehele Kerk aan de gehele wereld te
brengen. Deze ontwikkeling brengt zijn eigen problemen mee en Geneve heeft
er zwaar mee geworsteld.
In de eerste plaats bleek de theologie er slecht of te komen. De beste experts in
onze kerken zijn niet erg geinteresseerd in de theologie zoals die vandaag wordt
bedreven en de ethische spitsvondigheden van de verschillende theologische
scholen werden in Geneve eenvoudig afgedaan. De bijbelstudies daarentegen
speelden voor velen een doorslaggevende rol: mij dunkt dat hier veel lering uit
valt te trekken door alle kerken. Wat theologiseren is in een revolutionaire tijd,
daarvan weten we nog niet veel. Of misschien weten we het wel en doen de
leken het. Harvey Cox pleit in zijn bock The Secular Cityl° voor een politick
spreken over God: dat is precies wat Geneve 1966 deed.
Ten tweede betekent de volwassenwording van de oecumenische beweging dat
wij onze methodiek moeten herzien. Toen voor de tweede wereldoorlog alleen
theologen met elkaar spraken, was een conferentie de aangewezen plaats om
elkaar te ontmoeten. Maar onze lekenexperts zijn gewend aan het laboratorium
en de vaste commissies van het parlement. Een volgende conferentie over een
seculiere materie moet geheel anders worden voorbereid. Er moeten 'hearings'
worden gehouden en kleine consultaties, precieze experimenten uitgevoerd en
bovenal: er moet een tekst op tafel liggen die genoeg wereldformaat en substantie bezit om een sectie op te laten bijten en reageren. De Wereldraad is niet
te vergelijken met het Vaticaan, dat weten we nu allemaal wel; de Wereldraad
is echter wel degelijk te vergelijken met het Concilie: het is de permanente
conciliaire werkzaamheid der kerken. Daaruit kan nog veel meer munt worden
geslagen.
Ten derde blijkt de moeilijke volwassenheid van de Wereldraad uit de spanningen die er in kunnen worden verdragen. De katholieke waarnemers misten de
mystieke en zichtbare eenheid van eigen Kerk in Geneve. Daar blijk ik dan
toch nog niet te kunnen meevoelen. Deze verscheidenheid binnen het verbond
van kerken dat de Wereldraad is spreekt mij meer aan dan een eenheid, die zo
kerkelijk blijft als bijvoorbeeld de Vaticaanse schemata zijn. Geneve was een
beproeving van de sterkte van het engagement voor eenheid en vernieuwing.
Mij dunkt dat deze beproeving is doorstaan.
De lezer houde mij verontschuldigd voor een lang artikel dat toch niet veel
zegt; hij herinnere zich echter dat zijn moeder hem al leerde hoe moeilijk het is
een vers ei te pellen.
10 Harvey Cox, De stad van de mens, Ambo, Utrecht, 1966.

Het gelaat van God na Auschwitz*
Een liberaal-joodse visie
0. J. R. Schwarz

De titel van dit door een liberale rabbijn geschreven boek is niet alledaags.
Het boek zelf is dat ook niet. Het heeft als centraal thema de concrete betekenis
voor onze beschaving van heel het gebeuren 'Auschwitz'. Uit de soms hevige
reacties op Maybaums boek — dat zeker niet representatief is voor het gehele
Jodendom — is mij gebleken hoezeer de meesten van ons met de joodse wereld
onbekend zijn. Voor een Christen die het wil leren kennen kan het een schok
zijn te ontdekken dat 'het' joodse yolk en 'de' synagoge grootheden zijn die
eigenlijk niet bestaan. „De godsdienstige werkelijkheid binnen het Joodse yolk
. . . . is zo verscheiden dat men iedere kans op gesprek verspeelt als men aan
deze werkelijkheid voorbijgaat" 1 . Op dit soms zeer eenzijdige boek van Maybaum wil ik daarom bier geen kritiek geven, al heb ik die wel, maar het liever
als aanleiding gebruiken om, ook in andere belichtingen, iets te laten zien van
het eeuwenoude en zich steeds vernieuwende gezicht van het Jodendom.
God heeft het gedaan
Wat is het gezicht, het aanschijn van God? In Exodus 33:20 staat: „Mijn
gezicht kunt u niet zien, want niemand kan mij zien en leven". We kunnen
God niet rechtstreeks kennen, we kunnen hem alleen in zijn daden ontmoeten.
Rabbi Maybaum zoekt dan ook het Gezicht-van-God-na-Auschwitz in Gods
daden. De Joodse geschiedenis kent twee vroegere grote rampen van het soort
dat in het Hebreeuws Churban heet. Een churban is niet een grote ramp zonder
meer, maar typisch een waarbij God straffend en zuiverend een ziek stuk uit
het lichaam van de mensheid snijdt, zodat het zich in vernieuwde gezondheid
verder kan ontwikkelen en men achteraf, zonder te begrijpen, zeggen moet:
„Hoe prachtig en vreeswekkend zijn de daden van God". Er begint een nieuw
hoofdstuk in de geschiedenis, het is een messiaans gebeuren. De eerste churban
was de Babylonische ballingschap. De oude tempel werd verwoest en er ontstond een yolk zonder land of koning, slechts bijeen gehouden door zijn heilige
zending in de geschiedenis. De tweede churban was de verwoesting van Jeruza* Ignaz Maybaum, The face of God after Auschwitz, Polak en Van Gennep, Amsterdam,
1965, 265 pp., f 6,90.
1 Mgr. Dr. A. Ramselaar, in Christus en Israel van 9 maart 1966, p. 30.
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lem en de tempel in 70 en bevestigde de synagoge met de dienst zonder bloedoffers, met gebed alleen als offer en aanbidding. Maybaum noemt Auschwitz
de derde churban. Deze vernielde de laatste resten van de middeleeuwen (met
hun onverdraagzaamheid, heilige oorlog en feodale volgzaamheid aan vorst,
paus of leider) die vanwege de zonden van Joden en Christenen elke ontwikkeling tegenhielden. Wat de Joden betreft, haast heel het Oosteuropese Jodendom
dat, volgens Maybaum, gevangen zat in middeleeuwse ideeen, is weg. Wie nog
vasthoudt aan de oude Orthodoxie zondigt volgens hem tegen de daad van
God2 . Voor Christenen is dit misschien een ongewone benadering. Wij kennen
een daad van God, de menswording. Deze daad blijft werkzaam waardoor wij
deel hebben aan Gods liefde met onze ziel en — we beginnen dat weer te zien
— met ons lichaam. Ons totale bestaan moet van deze genade leven en uiteindelijk ook de gehele wereld. Het .Joodse verzet tegen een al te beperkte opvatting van de verlossing wordt begrijpelijk: „Wij Joden kunnen niet geloven in
een verloste ziel in een onverlost lichaam" (Martin Buber) en „Waar de Christen zich verheugt over de komst van de Messias.... Kerstmis viert . . . . staat
de Jood in profetische eenzaamheid 3 en waarschuwt: Nog niet! De schepping
is voltooid, is zeer goed, maar de wereld is nog niet verlost, de Messias is nog
niet gekomen want er is nog oorlog, ruzie, gebrek aan rechtvaardigheid en liefde"4. In hoeverre kunnen wij er mee instemmen als de Jood zegt dat God zijn
yolk heeft aangesteld als profeet, waker in de nacht, als voorbeeld? Er zal wel
geen Christen zijn die niet met afschuw denkt aan alles wat Auschwitz betekent.
En waren de Joden daar een uitgekozen voorbeeld, door God?
Maybaum gaat na waartegen deze oordeelsdaad van God gericht was. Hij
noemt in het bijzonder (waarschijnlijk door gebrek aan kennis van de katholieke leer) het 'dogma' van de schuld van de Joden aan de godsmoord. Dat hij
inmiddels wel begrepen zal hebben door het concilie dat het geen dogma was,
doet niets of aan zijn stelling dat deze aanklacht Hitler en zijn gruweldaden
hielp. Maybaum poneert dat de kerken verantwoordelijk blijven voor de wandaden van hun afgevallen kinderen, omdat de nieuwe heiden niet meer de
onschuld bezit van het voor-christelijk paganisme. „De zending waarvoor de
Christen is uitgekozen leeft in het heidendom van de geseculariseerde Christen,
maar verandert in een zending om te haten, te vernielen, te doden" 5. En „heidenen die de beginselen van geloof, opoffering, gehoorzaamheid en hoop behouden, maar in dienst stellen van de Moloch". Maybaum gaat verder. Hij ziet
in 'Auschwitz' een Godsgericht, een 'dag van Jahweh' 7. Niet de miljoenen Joden
werden veroordeeld maar een tijdperk. Het kwaad van werkloosheid, isolatio2 Face, p. 61.

3 Is. 21, 22. „Wachter wat is er van de nacht". God heeft Jesaja aangesteld als uitkijk om
de val van feestvierend Babel met zijn afgoden te berichten aan Israel, dat op de dorsvloer
is geslagen als graan, om kaf en koren te scheiden. De waker meldt dat de morgen komt,
maar daarna weer een nacht.
4 Face, p. 193.
5 o.c. p. 24.
6 o.c., p. 34.
7 Amos 5. Om het maatschappelijke onrecht zal de dag van Jahweh alleen duisternis brengen en ellende.
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nisme van Amerika, hebzucht van de heersende klassen in Frankrijk en Engeland, feodalisme in Oosteuropa, verstard conservatisme links en rechts in de
politick en ook in de godsdienst, riepen Hitler op zoals kwaad ander kwaad uitlokt. En Maybaum herinnert eraan dat God Nebukadnezar „Mijn dienaar"
noemde (Jer. 27:6), dat Satan in een naam genoemd wordt met de zonen van
God (Job 1:6) en dat God zelf de koning van Asjoer riep om Samaria te verwoesten (Is. 8:5 - 9). Maybaum vraagt zich of of men in de stijl van de profeten
zou kunnen spreken van „Hitler, Mijn dienaar". God gebruikte het verachtelijke
instrument Hitler om een zondige wereld te reinigen. De zes miljoen stierven onschuldig om de zonden van anderen. Van hen moet de westerse mens berouwvol zeggen wat Jesaja zegt van de knecht van Jahweh: „Hij droeg onze ziekten
en was belast met ons lijden . . . . om onze zonden werd hij doorstoken, om onze
onrechtvaardige daden verbrijzeld" (Is. 53:4 - 5) 8 . Dit is de oeroude Joodse gedachte dat de knecht van Jahweh het Joodse yolk zelf is. Het draagt in zijn
lange lijden de schuld van de mensheid en is nu weer een massale dood gestoryen ter verzoening van de mens. Volgens Maybaum geeft dit Joodse martelaarschap, beter dan het middeleeuwse Christelijke dogma, uitdrukking aan wat het
Kruis kan inhouden9. De derde churban moet een nieuwe uittocht bevorderen,
een naar God geleid worden, de God van de profeten, de God die terugkeert
naar zijn yolk. In heel het gebeuren Auschwitz heeft God zijn gezicht toegekeerd naar Israel en de andere mensen, zijn gezicht verborgen achter zijn daden
en achter hen die er getuigen van waren.
We ontmoeten God namelijk niet alleen in zijn daden maar ook in de mens die
van hem getuigt. „De mens is ontworteld wanneer hij wordt losgescheurd van
zijn oorsprong. U bent Joden, Uw oorsprong is God". Wees een 'mens' (in het
Jiddisch niet 'man' maar 'human'), een warm, liefhebbend menselijk wezen,
geschapen naar het evenbeeld van God"u. Zo is de Jood een voorbeeld voor
elke theomorfe mens die door zijn bestaan en gedrag wijst op de God die hem
schiep. De Jood is exemplarisch omdat hij, „juist door 'anders' te zijn, is wat
elke mens werkelijk is, niet een algemeen massatype, maar een unieke mens die
in zichzelf het beeld van God bewaart" 12 . En hierom ook is de Jood een godsgetuige bij uitnemendheid: hij heeft dit niet vrijwillig gekozen, kan het slechts
vrijwillig al of niet beamen, hij is uitgekozen13 . Achter het gezicht van de Jood
is het gezicht van God verborgen, Jodenhaat is niet alleen tegen de mensen
gericht maar ook tegen God. De oude vraag: „Wie doodde Christus?" en de
nieuwe vraag: „Wie doodde de Joden?" betekenen beide, zoals ook: „Waar is
Abel, uw broer?" in feite: „Wie hief zijn hand op tegen God?"14.
Als ik Maybaum goed begrijp is dus het gezicht van God na Auschwitz in het
algemeen het gezicht van de gehele mensheid, in het bijzonder van het heden8 Voor de draagwijdte van het citaat zie gehele hoofdstuk Is. 53.
9 Face, p. 67.
10 o.c., p. 95.
11 o.c., p. 106.
12 o.c., p. 143.
13 vgl. Mt. 26, 39: „Indien het mogelijk is, laat deze kelk aan mij voorbij gaan, maar niet
zoals ik wil . .".
14 Face, p. 58.
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daagse Jodendom, dat getuigt van de ontzettende wonderwerken van God.
Ook bij ons begint de gedachte van de mens als afbeelding van God weer
sterker to herleven. Of wij echter al toe zijn aan het bovengenoemde als een
concrete toepassing?
Het gezicht van het Jodendom
Maybaum vertegenwoordigt slechts een deel van het huidige Jodendom. Er is
geen vertegenwoordiging van het gehele Joodse yolk, geen overkoepelend
religieus of wereldlijk orgaan.
In de godsdienst bestaan twee grote stromingen, de Orthodoxie en het Liberale
of Reform-Jodendom. Hun aard kan misschien het best geschetst worden aan
de hand van hun houding tegenover de Wet van Moses, de staat Israel en
tegenover het Christendom, speciaal in verband met opvattingen over het lijden,
het kruis en de verlossing.
De Wet
De Orthodoxen, nazaten van de Farizeeen, geloven onvoorwaardelijk in de
Goddelijke inspiratie van de gehele Joodse H. Schrift. Echter, alleen de boeken
van Moses zijn letterlijk 'Woord van God', omdat deze rechtstreeks, „zoals
iemand spreekt tot een vriend"15, aan Moses zijn gegeven. Dit is de Wet.
Onaantastbaar, onveranderlijk, niet historisch gegroeid 16 . De profeten spraken
Gods boodschap in hun eigen, dichterlijke taa1 17. Naast de H. Schrift zijn er de
Talmoed, uitgebreide commentaren op de Wet en de (haggadische) Midrasj,
boeken die door moraliserende en vrome verklaringen een toepassing geven
voor het dagelijks leven, maar die enkel een mogelijkheid inhouden en minder
gezag hebben dan de Talmoed. Omdat de Talmoed niet zozeer de inhoud van
de Wet bestudeert maar meer op juridische manier voorschrijft hoe de mens
aan God moet gehoorzamen volgens de Wet, kan men zeggen dat de boeken
ervan praktisch gesproken op de eerste plaats komen 18, nog voor de boeken
van Moses zelf, die altijd gezien worden door de interpretaties van de Talmoed.
Het merendeel van de echte Talmoedische Joden, voornamelijk uit Oosteuropa,
is gestorven. De nog levenden vormen een kleine minderheid binnen het Joodse
yolk en vertonen zelf schakeringen. In de staat Israel leven uitermate strengOrthodoxen, de Neturei Karta, die zich nog in ballingschap voelen en de
heilige naam Israel voor de wereldlijke staat een godslastering vinden. De
overige Orthodoxie in Israel en daarbuiten is meer westers, en ofschoon zij zich
nog aan de oude tradities houdt, krijgt ze toch ook meer oog voor de problemen
van deze tijd. De Christenen kennen het Orthodoxe Jodendom haast niet.
Het is voor ons een onbekende wereld, we weten gewoonlijk bitter weinig van
15 Exodus, 33, 11.
16 Werblowski, Het Jodendom, in Zo zoekt de mens zijn God, p. 47.
17 id., p. 36.
18 M. Koffler, Judenturn and ChristLicher Glaube, p. 170.
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liturgie en feesten, vroomheid en theologie. Dit vindt zijn oorzaak minstens ten
dele in de Orthodoxe terughoudendheid ten opzichte van Joods-Christelijke
toenaderingspogingen. Enige tijd geleden vroeg ik in Amsterdam aan een Orthodox rabbijn of de Orthodoxie dan geen zending had onder de volkeren. Hij
antwoordde: „Het Joodse yolk is door zijn existentie alleen al een yolk van
godsgetuigen. Wij hoeven hiertoe helemaal niet naar buiten op te treden, maar
alleen in gehoorzaamheid aan Gods Wet, kortom, als Joden te leven". Misschien ligt het ook voor een deel aan een niet kimnen spreken over het Orthodoxe geloof. Het is immers minder gericht op theologische speculaties dan op
een luisteren, een doen. Een ander rabbijn, vol liefde en begeestering voor zijn
geloof, zei: „Het is zo moeilijk een definitie te geven van wat men dagelijks
beleeft, vanaf zijn kinderjaren
Wij beleven God dagelijks.... Jodendom
is de inhoud van ons leven
Misschien kan men het Jodendom zo definieren: We zijn 'een koninkrijk van priesters, een heilig volk'19 Niet een
yolk als een ander, maar met een speciale taak, yolk van God zijn, de grondwet
van God vervullen".

Liberalen
De Wet is het grote strijdpunt tussen Orthodoxen en Liberalen. Toen het
ghetto verdween wilden velen zich aanpassen, het goddelijk juk van het anderszijn afwerpen en ook de eredienst van Israel zoveel mogelijk aanpassen aan de
Christelijke, vooral Protestantse vorm. Het Reform-jodendom voerde orgel,
koor en preek in, verving de naam synagoge door tempel, wat vermoedelijk
verband hield met een losraken uit de oeroude band met het H. Land, verving
elke aanduiding van de opstanding van het lichaam door de ruimere term
'eeuwig leven'. Oak wilde men alle gebeden om terugkeer naar en herstel van
Jerusalem verwijderen, maar daarin is men uiteindelijk niet geslaagd. Wel
begon het geloof in de komst van een persoonlijke Messias-uit-het-huis-vanDavid te verdwijnen. Wat er overbleef was een min of meer verwaterde verwachting van het Messiaanse vredesrijk. Het grootste struikelblok was voor de
Reformjoden de Talmoedische wetgeving, waardoor het Joodse yolk zich juist
eeuwenlang onderscheiden had van zijn gastvolkeren. Men was wars van ritualisme en wetticisme. De in Christelijke kringen opkomende bijbelkritiek werd
met open armen begroet als bondgenoot in de strijd tegen de Wet die men als
zuiver mensenwerk beschouwde. In plaats daarvan wilde men een ethisch, z.g.
profetisch Jodendom stellen. Uit het boek van Maybaum blijkt hoezeer hij een
vertegenwoordiger is van deze reformbeweging, of, zoals men in deze tijd zegt,
Liberaal Jodendom, 'progressive Judaism'.
Er bestaat niet alleen oppositie. De ultra-orthodoxen en de extreem-liberalen
vormen de minderheid. Ze worden verbonden door een grote reeks tussenschakeringen. De 'Conservatieven' willen de moderne bijbelkritiek gebruiken
zonder afbreuk te doen aan de essentiele oude waarden. En binnen het Liberale
19 Exodus, 19, 6.
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Jodendom komt weer wat meer waardering voor de Wet, de oude symbolen en
rituelen. Ook bestaat een groeiend verlangen naar eenheid. „Wat wij Joden
nodig hebben is zoiets als bij jullie Katholieken het concilie", zei me de Israelische Liberale theoloog Schalom Ben Chorin. De Liberale Nederlander Drs. H.
van Praag schrijft: „Twist en tweespalt zijn aan de orde van de dag. Toch . . . .
is onze groet sjalom, vrede . . . . Er is nooit een weg terug, maar er is wel een
weg terug naar de weg.... we moeten opnieuw leren een te zijn.... conservatief en progressief naast elkaar in open eerbied". Hij vraagt zich af, hoe men
de spanning tussen beide richtingen op zou kunnen heffen. „Daartoe is nodig
dat binnen het traditionele Jodendom de idee van de gerechtigheid weer sterker
beklemtoond wordt, in de zin der profeten. En daartoe is ook nodig dat het
progressieve Jodendom, nu op basis van menselijke mondigheid, terugkeert
naar een meer ceremoniele levensvorm Betekent dit dat we moeten terugkeren naar alle vormen van het verleden? . . . . Handhaven van de bijbelse
geboden betekent niet dat we ze precies zo moeten uitvoeren als in vroeger
tijden. Als we ze maar uitvoeren!" 24 . De Franse theoloog Andre Neher schrijft
dat in de middeleeuwen een aanpassing gezocht werd tussen de Wet en de
filosofie. Nu moet men de Wet benaderen meer als in de Midrasj, een 'ja'
zeggen van de Jood ten opzichte van de geschiedenis. De 'generation religieuse'
binnen het Jodendom moet begrijpen dat het Ri/k van God op aarde zich alleen
kan verwerkelijken door het concrete bestaan van het Joodse yolk in zijn totaliteit. Deze benadering is geen ontrouw, geen zwakheid, geen slachtoffer worden
van de moderne wereld maar betekent dat de huidige Joodse generatie niet
tevergeefs uitverkoren is om te zijn 'la generation des hommes qui ont
Ballingschap en Zionisme
Het Zionisme is een andere factor die de richtingen binnen het Jodendom
verenigt. Hoewel aanvankelijk een schijnbaar alleen maar nationale beweging
(Herzl was in het begin bereid Uganda als nationaal tehuis te accepteren), put
Het Zionisme toch veel kracht uit het oude heimwee naar Jeruzalem. En deze
hoop op terugkeer wortelt in de H. Schrift, in de profeten. Op een vergadering
in Amsterdam bleek het Zionisme de verenigende kracht te vormen tussen een
Orthodox en een Liberaal rabbijn, een ongelovig jurist en een misschien tussen
Liberaal en Conservatief te plaatsen oogarts.
Voor de Orthodoxe opperrabbijn Berlinger betekent het leven in de diaspora
een straf van God voor zonden tegen de Wet. „De uiteindelijke heilstijd zal
ook de terugkeer naar en het herstel van Jeruzalem brengen. Natuurlijk is het
problematisch dat er nu zo weinig religieuze Joden in Israel zijn. Maar een
Jood die zich in Israel vestigt en alleen het gebod van de terugkeer vervult,
staat misschien wel veel hoger in aanzien bij God dan een die in een comfortabel paleis woont in de diaspora. Alle begin is moeilijk. Ik zou 66k wensen
dat veel dingen in Israel volmaakter zouden worden. Een nieuw Sanhedrin zal
20 Het verschijnsel Israel, p. 75.
21 L'existence juive. p. 89 - 98.

18

0.J. R. Schwarz

wellicht opheldering brengen in veel dingen. In ieder geval heeft Israel een
taak, in de V.N. en ten opzichte van de gehele mensheid. Allen zijn immers
kinderen van God". Tegen de opvatting van de ballingschap als straf opperde
de Liberale rabbijn Soetendorp dat men het niet uitsluitend als een straf-tervergelding moest zien, maar ook een straf-ten-zegen. „Ook in de ballingschap
is God met zijn yolk geweest en heeft het gesteld als godsgetuige onder de
volkeren. Welke opvatting men ook van het Jodendom mag hebben, altijd zal
men te maken krijgen met de eigentijdse vergadering van de verstrooiden in.
het H. Land .... Wij mogen verschillen ten opzichte van methoden of instituten, maar . . .. wij zijn nu zo'n lange weg samen gegaan, laten we nu niet te
klein zijn op het ogenblik van de herleving. Zoals we in de ramptijd samengebleven zijn, zo hebben we nu in Israel het punt waar we uitzien over de
gehele wereld". Het Liberalisme van Maybaum blijkt ook uit zijn houding ten
opzichte van de staat Israel, hoewel hij in tegenstelling tot andere Liberalen
geen Zionist is: Israel als land voor alle Joden is volgens hem een middeleeuwse
machtsdroom, maar wel zijn de Joden in de diaspora trots op Israel als ouders
op hun enigst kind. Het Heilige Land is echter overal in de wereld waar de
ideeen van Zion groeien. Iedere Jood kan een bouwer van Jeruzalem zijn.
Maybaum hoopt wel dat er een centrum van het toekomstige Jodendom kan
ontstaan in Israel als daar een vernieuwing, een lekenbeweging die in oppositie
moet staan tot de Orthodoxie, godsdienstvrijheid zal eisen van een regering die
nog aarzelt zich te ontdoen van de middeleeuwse dwang in religieuze zaken
door de Orthodoxie. Een vernieuwing in Israel moet volgens Maybaum in de
voetsporen treden niet alleen van de Duits-Joodse reformbeweging maar ook
van de profeten en de klassieke rabbi's22.
Christendom

Er is nog iets anders waarin de Joden — van welke richting dan ook — een
grote mate van eenheid vertonen: hun houding tegenover Christus en de
Christenen. Er is in de loop der tijden wel wat veranderd. Vroeger werd in
Orthodoxe gezinnen de naam van 'de Gehangene' doodgezwegen en als hij al
ooit genoemd werd, placht men verachtelijk op de grond te spuwen. Vervolging
door Christenen had deze houding opgewekt. Het is niet de echte houding van
de Jood tot Christus. Martin Buber heeft er iets zeer gedurfds over gezegd,
waarvan men mag hopen, dat het steeds meer waar mag worden: „Wij Joden
kennen Christus van binnen uit". Het is kenmerkend voor de moderne Joodse
houding dat men Jesus ziet, waardeert, bemint als Joodse mens. Misschien de
allergrootste Jood die ooit geleefd heeft, die echter in zijn leer op menig punt
de grenzen van het Jodendom heeft overschreden. Dat hij de Messias zou zijn
. . . . nee! Nog steeds is het oude Joodse verhaal typerend voor deze afwijzing:
Er was eens een vrome rabbi die vurig verlangde naar de komst van de Messias. Elke ochtend ging hij kijken, uit het raam, om te zien of Hij was gekomen.
Elke ochtend kwam hij bedroefd terug bij zijn vrouw: „Hij is nog niet gekomen
22 Face, pp. 257 - 265.
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want er is in de wereld nog niets veranderd". De.food verwacht van de Messias
vrede op aarde, door een volmaakte broederschap tussen de mensen die een
zijn in de dienst van de ene God. Dit ziet hij niet in het Christendom. Niet in
de Christenen zelf en niet in de behandeling die de Joden eeuwenlang hebben
ondergaan in een zich Christelijk noemende wereld. Men kan zich zo voorstellen dat ons teken van verlossing, het kruis, voor hen een teken van vervolging
is. Maar nog nergens heb ik de afkeer van het kruis zo hevig gezien als in
Maybaums boek.
Het kruis in de wereld
Het is voor hem een teken niet van vrede maar van oorlog, en dan geen
defensieve oorlog als van de Makkabeeen, maar een hoogmoedige oorlog als
van de kruisvaarders. „Zoals een vlag van een menigte een militaire eenheid
maakt, doet het kruis dat door een massa in een spirituele eenheid te veranderen . . . . In het symbool van het kruis is de tragedie van Prometheus, de mens
die schepper wil zijn.... nog zichtbaar. God is de schepper van de wereld
maar wie is de schepper van de geschiedenis? . . . . Het kruis betekent voor
Prometheus dat hij niet veroordeeld is tot zijn tragisch lot maar dat hij verlost
is. We denken altijd eerst aan dichters en politici als we denken aan scheppende
mensen.... Maar de gewone soldaat.... die alles geeft opdat anderen leven
. . . . die doodgaat op het slagveld? Hij schept geschiedenis, tegen een hoge prijs.
Het kruis leert hem dat zijn offer niet tevergeefs is en geaccepteerd wordt door
God. In de oudheid, toen er haast altijd oorlog was, .... versloeg het Christendom de Mithrasgodsdienst, lange tijd de godsdienst van de Romeinse soldaat,
en werd een wereldgodsdienst. Vandaag heeft het kruis op het graf van de
onbekende soldaat zijn nieuwe maar meest ware equivalent in een moderne
omlijsting"! Het kruis maakt volgens Maybaum van zulk sneuvelen een nobele
tragedie, een martelaarschap. Het heeft dan wel een positieve betekenis voor de
heiden, de geschiedschrijver van de wereld, die God als schepper wil evenaren,
als teken van verlossing voor Prometheus. „Echter niet in de vorm van een
'exodus', een uittocht uit slavernij naar bevrijding, maar als een 'exodos', een
geestelijk uitstijgen boven . . . . het onderscheid tussen slaaf en meester, veroveraar en verslagene, held en naamloze massa. Zeker, het slagveld blijft slagveld,
het kruis brengt geen vrede door het vechten te stoppen; het brengt vrede aan
de militairen die nu vechten als Christenen — ze vechten zonder haat — en ze
houden ermee op wanneer Gods oordeel heeft uitgemaakt wie de winnaar is"23.
De Verlossing
Hier raakt Maybaum aan de interpretatie van de verlossingsleer die zolang de
Joden geergerd heeft, meer dan de leer zelf. Ook Andre Neher ziet daarin de
kloof tussen Joden en Christenen. In zijn boek24 zegt hij dat het Jodendom in
23 o.c., p. 175 - 176.
24 L'existence juive, p. 235.
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zijn theologie zoveel schakeringen kent dat het geen van de Christelijke dogmatische basisaffirmaties als geheel vreemd aanvoelt, maar het Christendom meer
ziet als een tot de uiterste consequentie doorgevoerd Messianisme. Jets anders
noemt hij de houding van Joden en Christenen tegenover de wereld. Het Jodendom staat positief tegenover het leven. Leven behoeft geen verlossing van
buitenaf, er moet een transfiguratie van binnenuit plaatsvinden door de daden
van de mens die Gods Wet vervult. Deze gehoorzaamheid betreft de gehele
mens. Het Jodendom kent geen breuk in de menselijke natuur, geen verachting
van de materie, het vlees, de letter. Alles tendeert naar het grote doel van de
heiliging. En het Joodse yolk is uitverkoren alleen om voorbeeld te zijn van
deze heilige plicht, het moet — in tegenstelling tot het Christendom — de
andere volkeren niet tot zichzelf bekeren maar rechtstreeks tot God voeren.
Volgens Drs. Van Praag manifesteert zich dit tot voorbeeld gesteld zijn ook in
de persoon van Jesus, die op zich heeft genomen — wat voor iedere Jood en
iedere mens geldt — „de hele Wet en de hele profetie in zijn bestaan waar te
maken als teken van Israel en de volkeren". Door de volledige aanvaarding
van het kruis en het lijden kan hij tenslotte sterven met de overtuiging: 'Het is
volbracht'. Daarmee was de Messiaanse taak van Israel niet afgelopen maar
kon ieder — ook buiten Israel — duidelijk zien wat het betekent Messiaans te
leven en te sterven.

Vervolging
Het is een wereldhistorische tragedie dat miljoenen Christenen geloofd hebben
dat Jesus het kruis ook voor hen volledig gedragen heeft, zodat ze zelfs niets
meer voor hun heil en zaligheid hoefden te doen. TerwijI toch Jesus duidelijk
aan zijn volgelingen geboden had zelf hun kruis op te nemen. Mede door deze
dwaling hebben velen het kruis van Israel ontzettend verzwaard door de
rationalisatie dat het Jesus gekruisigd had. Daardoor was men blind voor het
feit dat Israel nog steeds de grote kruisdrager is. Wat Jesus bevestigd heeft
door de aanvaarding van het Messiaans lijden, heeft de Kerk eeuwenlang verloochend. Daardoor kwam men er ook toe het beeld van de knecht van Jahweh
— de lijdende knecht Gods — geheel los te maken van Israel en er uitsluitend
Christus in te zien, die juist door zijn lijden wilde tonen wat Moses en de
profeten in woord en daad, in lijden en strijden beoogden25 . De Joden begrijpen niet hoe het kan dat de gedachte aan die Ene tot vervolging van de anderen
heeft geleid. „Hoe is het mogelijk dat diegenen die zeggen dat zij handelen in
zijn geest en die met hem meetrekken in de dagen van de Passie, hem wel zien
hangen aan het kruis maar daaraan enkel glorie ontlenen, macht, kracht en
sterkte, zonder een echt liefdevol begrip voor hen die door hun eeuwenlange
vervolgd-worden deel hebben aan zijn lijden? . . . . De Joden begrijpen niet dat
men in onze dagen niet een ander symbool kiest dan het kruis: een gestreepte
uniformjas met de gele Jodenster erop uit het concentratiekamp of wat stukgeschoten prikkeldraad. Immers, . . . . omdat God ook meegaat met zijn yolk in
25 Het verschiinsel Israel, p. 77.
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ballingschap26 hangt God met hen in dat prikkeldraad en wordt met hen
geelectrocuteerd"27.
Li/den

Over het lijden kent ook het Orthodoxe Jodendom rabbijnse overdenkingen.
Rabbi Louis Jakobs (moderniserend Orthodox) onderzoekt de drie gebruikelijke verklaringen van het lijden. Het is een straf voor de zonde, het is een
waarschuwing, het lijden van velen is niet groter dan van een. Deze argumenten
vindt hij onbevredigend. Hij voegt er aan toe: lijden veredelt de mens, zonder
lijden geen medelijden, het heeft een plaats in Gods plan omdat het een terugtrekken is van God om plaats te maken voor zijn schepping die niet zou kunnen
bestaan in de volheid van zijn licht. Uiteindelijk kan men het probleem niet
oplossen, God blijft verborgen. Maar, wanneer de mens dit weet is God toch
niet echt verborgen voor hem! 28 . Drs. Van Praag wijst erop29 dat het niet alleen
van belang is dat en wat God heeft gesproken, maar ook hoe. Hij heeft gesproken als Schepper (Elohim), als Komende God (Elohoeth), als Wonende (Sjechina) en als Verzoeker (Satan). In het lijden woont God. Het toeven van God is
meestal een overgang naar een volgende situatie, God schrijdt verder door de
geschiedenis als Komende. Maar wanneer zijn gang geremd wordt trekt hij
zich terug in het lijden. Martin Buber heeft eenmaal het verdriet 'de laatste
wijkplaats van God' genoemd. Van Praag zegt dat alle mensen die beweren dat
er vrede op aarde komt ongelijk hebben totdat het Messiaanse rijk aanbreekt.
Intussen echter is dit rijk midden onder ons in de 'wolk van getuigen'. Iedere
keer als onrecht in recht wordt omgezet brengt ons dat dichter bij het vredesrijk. En wanneer dit komen-van-God in de geschiedenis wordt geremd, wordt
het lijden ingeschakeld. In de diepte van ieder menselijk lijden komt er plotseling een moment van grote stilte en zwijgen. Daarin is de aanwezigheid Gods.
Het Christendom heeft het lijden verheerlijkt. Het heeft soms gesteld dat het
noodzakelijk is voor de vervulling. Dat is niet waar. Het lijden is wel noodzakelijk voor de verlossing maar niet voor de vervulling. Dit betekent: de mens
moet alle lijden dat op zijn weg ligt aanvaarden en alle lijden afwijzen dat overbodig is. Als Jesus vraagt de beker voorbij te laten gaan is dit Been teken van
zwakte, maar van het inzicht dat alleen noodzakelijk lijden aanvaard mag
worden. Het kruis dragen is dan alleen zinvol, als het kruis afwijzen een verloochening is van de weg die God gaat door de geschiedenis. Het moet echter
steeds aanvaard worden als een voorloper van de vreugde". Uit het lijden zelf
ontstaat heerlijkheid: „alle mensen die geleden hebben, hebben meegeholpen
om de wereld gezonder te maken . . . . In het lijden van de mens buiten zijn
26 Is. 42 - 43: Wel heeft God Israel uitgeleverd aan zijn berovers maar zoals Hij eerder
hen bevrijd heeft uit Egypte, zo blijft Hij ook nu bij hen, want zij zijn Gods getuigen, opdat
de andere volkeren geloven.
27 Soetendorp, Joodse stemmen over Jesus, II, VPRO 21 - 1 - 1966.
28 We have reason to believe, hfdst. V.
29 Het verschijnsel Israel, en ook een toespraak in het Anne Frankhuis.
30 Rom. 8, 18: ,.....dat het lijden van deze wereld niet kan opwegen tegen de heerlijkheid
die ons geopenbaard zal worden". En Is. 54 o.a.: „wel heb 1k u voor een korte tijd veriaten,
maar in grote ontferming neem 1k u terug".
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schuld om is God aanwezig. Zodoende was het ook de functie van Jesus van
Nazareth om deze aanwezigheid van God in het lijden te laten zien. Als eenling
heeft hij duidelijk gemaakt wat hij vertegenwoordigt: Israel. Opdat hij de eerstgeborene zou zijn, de oudste van vele broeders"31.
We zien het verschil tussen Jakobs' grotendeels Talmoedische, filosofische
benadering van het lijden als abstract probleem en de Liberale interpretatie van
het lijden, als Messiaans gebeuren ook in onze tijd.
Auschwitz als Golgotha

Het Gezicht-van-God-na-Auschwitz is dus o.a. het gezicht van de miljoenen
vervolgde en vermoorde Joden. Auschwitz is een Golgotha van het mensdom.
Maybaum wijst erop dat het Christendom 'de man aan het kruis' heeft getoond
als een verheerlijkte held, daarbij het feit achterhoudend dat hij een Jood was
die werd opgehangen aan een Romeinse galg. Het Christendom heeft deze
heidense wreedheid respectabel gemaakt door het voor te stellen als een Christelijke tragedie — tragedie in de zin van nobel, verheffend treurspel-metkatharsis. Niet als een trieste nutteloze misdaad die wij alien kunnen begaan en
moeten trachten te vermijden. Nu, na Auschwitz, is het niet meer mogelijk de
waarheid niet te zien: „De Ieren, die omkwamen in de grote hongersnood,
stierven in hun Auschwitz, de soldaten van de eerste en tweede wereldoorlog,
de Russische gevangenen die in Duitsland uitgehongerd werden, alien die omkwamen in luchtaanvallen, Hiroshima, Dresden, . . . . zij stierven in hun Auschwitz". En het ontzettende was dat het kruis deze meest monsterachtige afslachting van de geschiedenis niet heeft verhinderd. Het kruis was veeleer het teken
van achtenswaardigheid, het nette symbool in concordaat met Hitler, terwijl de
ster van David het teken was van de uitgestotenen. „Auschwitz was het cornpromis-loze 'Zie de mens' "32 . Zodra de dood van zes miljoen begrepen wordt
als een heilig martelaarschap kan onze eeuw terugkeren tot God. De dood van
de Godsgetuige heeft maar een doel, God terugbrengen in een wereld die Hem
verlaten heeft. „De dood van de zes miljoen Joden, de andere veertien miljoen
burgers en allen die in uniform stierven, openbaart wat de Christenen zouden
moeten verstaan onder het, veel minder duidelijke, teken van het Kruis"33.
Het concilie heeft de 'catechese van de verachting' afgeschaft en duidelijk gesteld wat de Kerk theologisch gesproken denkt over de schuld aan de kruisiging
van Christus. En, „ze is de band indachtig waardoor het yolk van het Nieuwe
Verbond geestelijk verbonden is met Abrahams stam. Zij erkent immers dat
haar geloof en haar uitverkiezing, overeenkomstig het heilsmysterie van God,
reeds een aanvang namen bij de Aartsvaders, Moses en de Profeten"34.
Ook voor een diepere bezinning op en de verkondiging van het levenwekkend
Kruis zelf zou de Kerk met veel profijt naar het gezicht van het Jodendom
kunnen kijken om te herkennen hoe zeer ook daar Emmanuel, 'God-met-ons' is.
31 Van Praag, Anne Frankhuis.
32 Face, p. 47.
33 o.c., p. 57.
34 Verkiaring over de Joden (vert.

Katholiek Archief,

3 dec. '65).

Mensen van God
een lied voor in de kerk.

Niet als een storm als een vloed
niet als een bij1 aan de wortel
komen de woorden van God
niet als een schot in het hart.
Maar als een glimp van de zon
een groene twijg in de winter
dorstig en hard deze grond
zo is het koninkrijk Gods.
Stem die de stilte niet breekt
woord als een knecht in de wereld
naam zonder klank zonder macht
vreemdeling zonder geslacht.
Kinderen armen van geest
mensen gelouterd tot vrede
horen de naam in hun hart
dragen het woord in hun vlees.
Blinden herkennen de hand
dovemansoren verstaan hem
zalig de man die gelooft
zalig de boom aan de bron.
Niet in het graf van voorbij
niet in een tempel van dromen
hier in ons midden is Hij
hier in de schaduw der hoop.
Hier in dit stervend bestaan
wordt Hij voor ons geloofwaardig
worden wij mensen van God
Lief de op leven en dood.
Huub Oosterhuis

Dingen in twee werelden
M. Jacobs

Men heeft altijd geprobeerd ons te doen geloven aan gezichtsbedrog. Daartoe
toonde men eerst een plaatje waarop drie evenwijdige lijnen, en dan een waarop
door die lijnen tegengesteld schuine arceringen waren getrokken; die maakten
dat de lijnen scheef stonden. Schenen te staan natuurlijk, want de lijnen waren
'in werkelijkheid' net zo evenwijdig. Gezichtsbedrog, zie je we!! En dan de
onvermijdelijke impasse.
Zoveel van zulke voorbeelden zijn er, dat bij het nemen van enige afstand tot
de zaak het vermoeden gaat rijzen dat men iets wilde met die prentjes. Wat
men wilde wordt dan ook wel duidelijk. Men wilde ons vertrouwen in onze
eigen ogen verzwakken. De natuurwetenschappen kwamen dan spoedig, in het
verlengde van dat wantrouwen, nieuwe zekerheid brengen. Het spreekt vanzelf,
nietwaar, dat wie zijn ogen niet vertrouwt een instrument neemt; de natuurwetenschappen leverden graag de instrumenten, geijkt op uiterst nauwkeurige
systemen van constante maten. Toch weet iedere architect en timmerman dat
een raam, wil het zuiver vierkant in de gevel zitten, iets breder gemaakt moet
worden dan hoog. Dat is vreemd. Is vierkant dan niet vierkant?
Het lijkt wel, aan wie daarop let, dat er om de veranderlijkheid van de dingen
een stille maar hardnekkige strijd gaande is. Het prentje met de evenwijdige
lijnen, aan nietsvermoedende kinders getoond, was een klein wapentje in die
strijd. Een strijd met de werkelijkheid van de dingen als inzet. Laat ons eens
veronderstellen dat de architect 'zuiver' vierkante ramen in de gevel liet zetten.
De opdrachtgever komt en zegt: ja, maar die ramen zijn te hoog. De architect
nodigt (niet zonder een zekere triomfantelijkheid) de opdrachtgever uit, zelf te
meten. Zal het helpen? Ondanks het meten willen de ramen niet vierkant worden. Want wie bekijkt er een huis met de meetlat?
Wetenschappelijke exactheid contra werkelijkheid? De boeken van de Leidse
hoogleraar dr. J. H. van den Berg hebben de tegenstelling al in velerlei vormen
behandeld. Zonder twij fel met het doel, de wetenschap, die toch de werkelijkheid zoekt te kennen, nieuwe wegen te wijzen. Wegen die kunnen leiden tot de
oplossing van vele actuele vraagstukken, zoals gebleken is. Het Menselijk
Lichaam ging over het denken en handelen door of in naam van de moderne
wetenschap contra de werkelijkheid dat wij sterven moeten. Leven in Meervoud
ging over het denken en handelen in naam der vele wetenschappen die op een
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of andere wijze willen ingaan tegen de werkelijkheid dat alle mensen ongelijk
zijn. Op een allerbeminlijkste wijze confronteert nu De Dingen1 de door de
natuurwetenschappen zo vehement gepropageerde onveranderlijkheid der dingen
met de werkelijkheid waarin die dingen onophoudelijk, samen met de mens,
veranderen. De lezer wordt er uitgenodigd zijn ogen eens te gebruiken zonder
het wantrouwen waar de natuurwetenschappen belang bij hebben. Het is overigens de vraag of iemand zonder dat wantrouwen lust zou hebben, de lange
training te doorlopen waarin men kan leren in de natuur zulke geraffineerde
reducties aan te brengen, dat een resultaat voor den dag komt verifieerbaar
voor hen die een soortgelijke training doorliepen. Van den Berg, die zijn loopbaan begon als leraar wiskunde en medicus, ontving zo'n training, maar men
mag wel zeggen dat ons allen wend geleerd onze eigen zintuigen te wantrouwen
— eerder dan de wetenschappen die dit wantrouwen zaaiden en er wel bij
voeren.
De dingen onveranderlijk? Een meter bier gelijk aan een meter ginds, een meter
horizontaal gelijk aan een meter rechtop? De werkelijkheid leert anders, tenminste die rijke volledige werkelijkheid waarin alle zintuigen meedoen, in harmonie met het ongewapend oog. Is 'gewapend' al geen antwoord op een wantrouwen? Het oog dat zich wapende ziet een wereld die normaliter onzichtbaar
is. In de eerste wereld een complete, welgevormde boom, groot en mooi genoeg
om er feestelijk onder te gaan rusten; in de tweede wereld een preparaat van
cellen — toebehorend aan een boom van vijf kilometer lengte. Aan het hout in
de eerste wereld ontbreekt niets, zeker geen cellen, de structuur is volmaakt in
zijn eigenheid. Het hout in de tweede wereld is evenzeer compleet, de structuur
laat zich door een deskundige zeer goed en volledig ontrafelen en beschrijven;
het enige wat eraan ontbreekt is . . . . proportie, en daarmee zijn ook de zin en
de bestemming van de boom absent. Ja, de hele boom zoals hij daar stond in
zijn luister, een met het landschap, dreigt al tot gezichtsbedrog te vervagen als
wij de microscoop instellen waaronder zijn preparaat ligt.
Op een zomerse namiddag, in aandachtige kalmte op een bijna afgetimmerd
balkon, onderzoekt de auteur de werkelijkheid rondom. Een hevige hitte maakt
het karakter van werkelijkheid onontkoombaar, en benadrukt tegelijk de vex-anderlijkheid, onmeetbaarheid, onherhaalbaarheid van deze situatie die tot deze
vier overpeinzingen aanleiding gaf. De werkelijkheid— ook de werkelijkheid
van de voorwerpen om ons heen — bestaat nu eenmaal uit 'omstandigheden';
maakt men ernst met een onderzoek van de werkelijkheid, dan zal men die
omstandigheden volledig in aanmerking moeten en willen nemen. Eerst bij
overweging van dit punt komt aan het licht hoeveel en gewichtig de verschillen
in omstandigheden kunnen zijn die men moet ontkennen om de lengte van een
eind hout te meten op twee plaatsen van zo uiteenlopend karakter als dit balkon en het gindse gazon nabij een border met bloemen. Zo duidelijk spreken
deze verschillen — voor ieder waarneembare en verifieerbare verschillen — dat
zij de meetlat evenzeer van lengte doen veranderen als de houten spijl die van
1 Prof. dr. J. H. van den Berg, De Dingen. Vier metabletische overpeinzingen, Callenbach,
Nijkerk, 1965, 100 pp., f 6,90.
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het balkon, door de warme stilte van de achtermiddag, naar de border nabij
het gazon wordt gegooid. Want de spijl hoort daar niet, ginds bij de bloemen
in het gras; hij 'lijkt' daarom groter aan hem die dit begrijpt. Wie de spijl
overal even lang verklaart zal de verschillen tussen balkon en border moeten
ontkennen — iets waarvan de consequenties de ontkenner ten spoedigste ernstig
en algemeen zouden diskwalificeren . . . . als hij ze trok met eenzelfde tucht als
men in de natuurwetenschap bepaalde consequenties wel trekt.
Ook een voorwerp dat in de verticaliteit wordt gebracht verandert van lengte:
het wordt langer. Alleen wie zijn ogen te zeer heeft leren wantrouwen kan niet
zien wat ieder kind en de meeste volwassenen wel kunnen zien, zoals onze verontwaardigde opdrachtgever van daareven. Hoe zou het ooit zin hebben om
een toren te bouwen als deze verandering er niet was? Honderd meter op de
grond is nets — honderd meter in de lucht maakt een wereld; de Utrechtse
Dom dient Van den Berg tot voorbeeld. Opmerkelijk is dat zijn onbevooroordeelde observatie in niet aflatend vertrouwen op wat hij ziet, hem leidt tot het
formuleren van wetten — volwaardige, verifieerbare wetten — die bouwmeesters uiteraard al lang kennen. Bouwmeesters moeten iets maken dat bestemd is
om bekeken te worden met het oog dat vertrouwen wil, een oog dat krommingen verlangt in de lijnen van het Parthenon die daardoor juist op een bijzondere wijze recht worden.
Architectuur is echter vooral het scheppen van ruimte; en ruimte is medium
van al ons handelen. Van alle ruimte in de wereld is de gewijde ruimte in de
kerk het centrum. Wijzigt zich de opvatting van de wereldruimte, dan wijzigt
zich eveneens de opvatting van de sacrale ruimte die de architect moet creeren.
Zo komt het, nog steeds op het zonnige balkon, tot een korte excursie door de
geschiedenis van kosmografie en kerkbouw. leder begrijpt, of kan althans
weten, dat de ontdekkingen van Columbus, Copernicus, Galilei, veel meer
waren dan geografische, astronomische, en fysische vondsten; zij brachten
wijzigingen tot uitdrukking in de opvatting van ruimte, zo fundamenteel voor
ons bestaan. U dacht toch niet dat het zonder verband was dat de horizon op
de schilderijen hoog wordt geschilderd tot de tijd van Columbus? Er blijkt een
groot verband door de geschiedenis heen, tussen de stijlen van kerkbouw en de
opvattingen over de vorm en de kromming van de aarde. Evenzeer blijkt een
verband, door de geschiedenis heen, tussen de kern van natuurwetenschappelijk
denken, de wiskunde, en de kern van geloofsleven, de mystiek. Met een paar
jaartallen worden deze verbanden geschetst, om te blijven rusten tot zij in een
groot werk nader zullen worden besproken. Tot de bedoelde metabletica van
de stof is dit boekje een inleiding, vrij van enig citaat of verwijzing.
De schrijver heeft de tijd; het blijkt uit meer dan de enscenering, en hij geeft de
observaties die zijn aandachtig openstaan hem oplevert weer in dankbaarheid
met een bedaarde precisie. Ook de tijd zelf wordt er aan een onderzoek onderworpen, en niet zonder resultaat: tijd blijkt een wezenlijke eigenschap van de
dingen. Veranderen de dingen, van vorm of van kleur, dan verwerkelijkt zich
daardoor, aan de dingen, tijd. De dingen hebben tijd, is de conclusie, doch niet
alleen. Waren de dingen uitsluitend veranderlijk, dan zouden zij ons onherken-
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baar worden; de dingen hebben echter ook een eigenheid die grenzen stelt aan
de veranderingen; deze noemt Van den Berg de duur der dingen, in tegenstelling tot hun tempo. De verhouding tussen deze is niet altijd gelijk geweest; in
de 18e en 19e eeuw hadden de dingen vrijwel geen tempo en haast uitsluitend
duur; dat maakte het mogelijk over de dingen te spreken en ermee om te gaan
als waren het statische, meetbare objecten. Het waren de impressionisten die
voor het eerst de dingen weer zagen veranderen — zij moesten de nieuwe beweging schilderen die er uit kwam.
Ook tijd is veranderlijk, zoals ieder kan beamen die het verschil tussen de
maandagochtend en de zaterdagochtend kent. De klok is slechts een vernuftige
uitvinding om die veranderlijkheid te elimineren. De klok werd daartoe voorzien van drie tempo's, die de snelheid van verandering het meest nabijkwamen
en de tijd daarmee het effectiefst onschadelijk maakten. Hier is een citaat uit
het vierde hoofdstuk: „De wijzers gaan niet alleen gelijkmatig rond, maar hebben een snelheid, die gekozen is. Voor de consequentie, die de klok nastreeft is
de keuze onbelangrijk. De klok zou, in beginsel, haar taak evengoed kunnen
verrichten als de snelheid van de wijzers kleiner was of groter. Maar voor ons
waarnemers, voor wie de klok werd gemaakt, is de snelheid niet onbelangrijk.
Een klok, die honderd keer sneller liep, om meteen een flink verschil te kiezen,
zou onbruikbaar zijn. Het tempo was ongeloofwaardig. Het tempo zou te
weinig passen bij de tijd, die we kennen. De klok daarentegen, die honderd keer
langzamer liep, zou ons een lethargie bezorgen. Ook van die klok zou het
tempo ongeloofwaardig zijn, te weinig passend bij het voortgaan van de tijd in
de dingen, niet passend bij hun veranderen van kleur en maat. Met vernuft
werd het tempo van de klok zo gekozen, dat het een noch het ander gebeurt.
Maar er gebeurt wel wat. De snelheid van de wijzers werd zo gekozen, dat de
veranderlijkheid in maat en kleuren, de dingen eigen, het minst geweld wordt
aangedaan. Daarmee toont de klok een aan list grenzende prudentie, die bewondering afdwingt. Tijd als zodanig is niet te meten, noch te registreren,
omdat tijd als zodanig niet kan worden opgemerkt en ook nooit wordt opgemerkt. Tijd als zodanig is niet werkelijk. Werkelijk is het veranderen van dingen, van hun maten en kleuren. Om het veranderen van dingen aan banden te
leggen, om dit veranderen van maat en kleur zoveel mogelijk te verheimelijken,
werden de klok die tempo's gegeven, die het minst storen. Ging de klok sneller,
dan zouden wij zeggen: met die snelheid verandert geen kleur en geen maat.
Ging de klok langzamer, dan zouden wij zeggen: zo langzaam verandert niets
om ons heen. De verandering van de dingen, van hun kleuren en maten, zou
opvallen. De snelheid, die de klok is gegeven, legt zich vredig tegen de snelheid
van het veranderen van de dingen aan, zo vredig dat dit veranderen het minst
opvalt, en wij ertoe worden gebracht te geloven, dat dit veranderen in maat en
kleur niet waar is, en zelfs niet gebeurt. Dat is dan wonderwel gelukt. Vrijwel
niemand gelooft nog, dat de dingen in werkelijkheid veranderen".
Daarmee stemt wel overeen dat reacties op dit boekje, dat begin november
verscheen en omstreeks de jaarwisseling herdrukt moest worden, in de pers zo
uitermate zeldzaam bleven. Het is anders zeldzaam genoeg een man der weten-
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schap te zien betogen dat men liever zijn eigen zintuigen moet vertrouwen dan
een wetenschappelijk stelsel of apparaat — al dient gezegd dat op dit aspect
van zijn boekje in deze beschouwing wet wat sterk de nadruk is gelegd. Soortgelijke gedachten (zij het veel directer tot de natuurwetenschappen gericht) kan
men, in andere contexten, ook vinden in het werk van Frederik van Eeden;
neem bijvoorbeeld de dialoog van Marcus Vis met de geleerden Bommeldoos
en Cijfer in het zeventiende hoofdstuk van De Kleine Johannes II. Ook sommige van Van Eedens Studie's blijken na driekwart eeuw niets van hun pregnantie te hebben verloren, en zijn boeken bevatten voldoende materiaal voor
een belangwekkende vergelijking met zijn collega Van den Berg. Thans genoeg
daarover.
De ondertitel van het boekje is: Vier metabletische overpeinzingen. Wij herinneren ons dat de auteur het begrip metabletica indertijd toelichtte met de
woorden „historische psychologie". Dat de betekenis wijder is, doet dit boekje
pas goed uitkomen. Metabletica wil hier zeggen: het denken dat gehecht blijft
aan waarneembare werkelijkheden. De veranderingen aan de werkelijkheid
eigen, plachten door het denken in ideeen stelselmatig terzijde te worden geschoven en ondergebracht in wat suspecte variabelen als 'het subject' of 'de
tijdgeest'. Metabletica nu is niet een idealisme, doch een materialisme in die
zin dat zij de volledige, dat wil zeggen: veranderlijke, werkelijkheid ernstig
neemt.
In zijn Studium Generale te Leiden over het Vaticaans Concilie nog in februari
van dit jaar, sprak Mgr. Bekkers over een nieuw geloof, dat gebonden zou zijn
aan de aarde. Datzelfde Concilie wordt in De Dingen ook genoemd, in verband
met een paar kostelijke observaties. Het lijkt mij niet toevallig. Een benauwend
verleden valt of van de lezer. Het boekje brengt bevrijding, en toekomst. Wat
voor toekomst? Zeker een die uniek en onherhaalbaar zal zijn, zoals het heden
dat in zijn volheid steeds is. Zo veranderlijk zijn de dingen, dat men er naar
kan zoeken en zoeken zonder ze terug te vinden in die ene gedaante, al staat
men er met de neus boven op. En als het weer gebeurt, dat een werkelijkheid
ons in zijn geheel overweldigt, worden wij uniek en onherhaalbaar getroffen
voor een heel leven.

Gesprek met Naum Gabo
Ludo Bekkers

Naum Gabo werd in 1890 te Briansk in Rusland geboren. Zijn eigenlijke naam
luidt Naum Pevsner, maar nog heel jong nam hij de naam Gabo aan om zich
te onderscheiden van zijn broer Antoine Pevsner, eveneens beeldhouwer. Eerst
studeerde hij te Koersk, maar zijn vader zond hem in 1909 naar Munchen om
medicijnen te studeren. Zijn voorliefde ging echter naar de zuivere wetenschap:
wiskunde, fysica, scheikunde. Van 1910 of begint hij zich sterk voor de kunst
te interesseren, in 1913 maakt hij kennis met een aantal beroemde verzamelingen in Rusland. In 1914, tijdens een verblijf in Oslo, begint hij te beeldhouwen.
In 1917, na de revolutie, keert hij terug naar zijn geboorteland en publiceert er,
samen met Antoine Pevsner, het realistisch manifest. In 1922 wijkt hij uit naar
Berlijn en neemt er deel aan de grote tentoonstelling van Russische kunst in de
galerie Van Diemen. Hij sluit aan bij de Novembergruppe en geeft voordrachten in het Bauhaus. In 1926 stelt hij tentoon met de groep 'De Stijl' in New
York. Van 1932 tot 1935 verblijft hij te Parijs en in die periode exposeert hij in
Londen, Hartford (USA) en Chicago. In 1946 vestigt hij zich in de Verenigde
Staten en in 1952 wordt hij Amerikaans staatsburger. Tijdens het academiejaar
1953 - 54 geeft hij cursus aan de universiteit van Harvard. Tussen de vele opdrachten die hij ontving, is die voor een sculptuur bij het Bijenkorfgebouw
(architect Marcel Breuer) te Rotterdam wellicht de meest beroemde.
Merkwaardig is dat Gabo nooit een belangrijke internationale prijs heeft
gekregen, die van de Brandeis University in 1960 niet te na gesproken. In
1965 - 66 was een belangrijke retrospectieve van zijn werk te zien in Amsterdam, Mannheim, Duisburg, Zurich, Stockholm en Londen. Het is tijdens zijn
bezoek aan Zurich en tijdens een gastverblijf te Antwerpen, georganiseerd door
de Middelheim-promotors, dat het hier volgende vraaggesprek (in het Frans en
het Engels) werd geregistreerd.

„What I have tried to do, as a human being,
is to create an image of the world".
U hebt eerst wetenschappen gestudeerd, u werd ingenieur. W at heeft dat voor
11W latere artistieke carriere betekend?
Ik heb wetenschappen gestudeerd omdat ik ervan hield. Eerst medicijnen,
omdat mijn vader dat wilde, maar dia.r hield ik helemaal niet van. Aileen de
anatomie interesseerde me, maar ik kon geen bloed zien, geen wonden; ik werd
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er ziek van. Na vier semesters ben ik overgestapt op de ingenieursstudie: constructie, burgerlijke bouwkunde en andere vakken. Heeft die studie invloed
gehad op mijn werk? Wij Leven in een wetenschappelijke tijd en in alles wat de
mens doet is er een verband met alles wat er in zijn samenleving, in alle domeinen van de geest gebeurt. Alle creativiteit van de geest maakt indruk op de
kunstenaar. De kunst is steeds een weerspiegeling van alles wat er zich in de
geest van de tijd afspeelt. Ik hoef niets van wetenschap of te weten opdat de
wetenschappelijke geest van deze tijd mij en dus waarschijnlijk mijn werk zou
beinvloeden.
Wat trok u aan in de kunst?
De kunst heeft mij van jongsaf geboeid. Heel mijn familie was erg op kunst
gesteld. Vooral op schilderkunst. Mijn vader was een groot kunstliefhebber.
Het doet me soms een beetje pijn dat men mij alleen als beeldhouwer kent.
Maar het is waar: mijn schilderkunst is voor mij altijd maar secundair geweest.
Al heel vroeg werd ik vooral tot de beeldhouwkunst aangetrokken. Als kind —
we leefden in een dorp heb ik nooit iets gezien wat men beeldhouwkunst
kan noemen. Muntstukken, ja; een zilveren roebel met de reliefbeeltenis van de
tsaar. Dat was het eerste beeldhouwwerk dat ik opmerkte. Mijn vaders gezicht
had me altijd gefascineerd: een forse, strenge kop. Ik dacht zo: waarom zou ik
mijn vaders portret niet eens maken in plaats van dat van de tsaar? Dicht bij
ons lag een dorp van pottenbakkers. Ik wilde dat portret in klei maken, maar ik
had geen klei. Ik klopte twee bakstenen fijn en mengde het gruis met water en
daarmee maakte ik mijn eerste beeld. Ik moest het wegstoppen, want mijn
vader wilde niet dat ik aan kunst ging doen. Kunst had iets te maken met hongerlijden. Mijn broer Antoine was naar Kiew mogen gaan, omdat hij daar een
diploma kon halen om les te geven. Het was in Kiew dat Antoine en Archipenko goede vrienden werden. Ikzelf echter heb Archipenko nooit ontmoet.
U bent dan naar Munchen gegaan.
Ja, mijn vader stuurde me daarheen om geneeskunde te studeren. Maar op een
goeie dag, toen ik naar de cursus liep, ontmoette ik een zwarte. Zijn kop maakte
zo'n indruk op me, dat ik rechtsomkeer maakte, klei ging halen en die kop
boetseerde. Mijn broer Alexej heeft die gepubliceerd in de biografie die hij over
mij gemaakt heeft. Het was daar ook, in Munchen — in 1911 of 1912 — dat ik
een lezing hoorde over Einstein. Ik begreep er niet alles van, maar het hield me
toch bezig. Er hing op dat ogenblik van alles in de lucht.
Daar hebt u ook Kandinsky leren kennen?
Die ontmoeting met Kandinsky is een vaak herhaalde legende waar ik het fijne
toch eens van wil vertellen. U weet dat Kandinsky in 1896 zijn rechtenstudie
opgaf en naar Munchen trok. In Duitsland begon hij te schilderen. Hij is daarna naar Tunis gegaan, naar Parijs, kwam terug naar Munchen om in 1914 terug
te keren naar Moskou. En pas daar, in 1918, heb ik hem samen met mijn broer
Antoine Pevsner ontmoet. Kandinsky was toen professor aan de academie te
Moskou. In Munchen heb ik hem nooit ontmoet.
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Vanaf die tijd ging u in uw werk zoeken naar een integratie van ruimte, licht
en schaduw.
Ik denk bijvoorbeeld aan een kleine serie koppen die ik in ijzer uitvoerde en die
voor mij experimenten waren op dat gebied (zie illustraties). Ik wilde een
figuur construeren zonder massa. Het element van de sculptuur was voor mij
de ruimte en deze moest de vaste massa vervangen. Toen ik, na mijn omzwervingen in Denemarken en Zweden, in Moskou terugkeerde, was het voor mij
duidelijk geworden dat het niet op het naturalistische element aankwam, maar
op ruimteconstructies. 1k plaatste mezelf midden in deze constructies, om als
het ware midden in de ruimte te staan. Ruimte is in mij, ze komt uit mij. Het is
mogelijk om de toeschouwer te laten aanvoelen dat hij midden in een beeld
of een schilderij staat.
Wat denkt u van de hedendaagse beeldhouwkunst?
Op die vraag heb ik een antwoord proberen te formuleren in de cursus die ik
in Washington heb gegeven en die gepubliceerd is onder de titel Diverse Art.
Sindsdien zijn er zeven jaar verlopen, maar de situatie is nog precies dezelfde.
Wat ik daar toen gezegd heb, kan ik vandaag gerust herhalen. Het is duidelijk
dat de beeldhouwkunst na de tweede wereldoorlog een belangrijke plaats heeft
ingenomen in de wereld van de kunst. Tot dan toe werd de sculptuur zowel
door de kunsthistorici als door het publiek als een tweede-rangskunst beschouwd, men dacht altijd in de eerste plaats aan de schilderkunst. De sculptuur heeft haar volle ontplooiing gekend in de eerste tijden van onze cultuur,
Griekenland en Egypte. Van toen of heeft ze zich langzaam naar een dieptepunt
bewogen. Nu beleven we echter een renaissance van de beeldhouwkunst, en
zoals steeds in dergelijke gevallen zien we kunstenaars naar hartelust experimenteren. Van die experimenten zullen er vele tot geen enkel resultaat leiden,
maar andere zullen de basis vormen van een verdere en positieve ontwikkeling.
Hoe dat zal gebeuren, kan ik niet zeggen. U moet van mij geen advies en geen
oplossingen verwachten. 1k ben tegen elke doctrine. Ik kan alleen over mijn
eigen werk praten en over de wijze waarop dit tot stand komt.
1k tracht mijn werk te realiseren zoals de natuur haar werk realiseert, en anderzijds ga ik tewerk als een ingenieur. 1k bouw mijn constructies op met dezelfde
nauwgezetheid en dezelfde gestrengheid. Maar begrijp me niet verkeerd: ik
bouw geen machines, zoals sommige critici willen laten verstaan. 1k construeer
een organisme dat uit drie elementen bestaat: structuur, ruimte en tijd. Onder
'tijd' versta ik een element van de levensduur. leder levend organisme heeft een
element tijdsduur in zijn groei, door de voortdurende veranderingen die plaats
vinden tijdens de groeiperiode. Zo verandert ook mijn werk voortdurend tijdens
de periode van waarneming.
Bent u niet sterk beinvloed geweest door de Egyptische kunst, met name in de
koppen waar u daarnet over sprak?
Toen ik die koppen maakte, werd ik eigenlijk beinvloed door alle perioden uit
de kunstgeschiedenis. 1k heb er altijd over gedacht, een figuur te scheppen die
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meer indruk zou maken dan de beelden uit Indie of Egypte. Bekijkt men deze
beelden van op grote afstand, dan gaan alle details verloren, alleen de omtrek,
het silhouet blijft. Als ik ooit de kans krijg om zo'n kop in heel groot formaat
uit te werken, zou ik graag zien dat de details niet verloren gaan in de hele
constructie.
In 1920 hebt u een kleine stalen naald gemaakt die vibreerde door de werking
van een motor. Was het uw bedoeling aan dit werk daardoor een menseliike
respiratie te geven?
Ik wilde er de beweging van het leven in leggen, een harteklop. Ook in haar
constructie had die naald een bepaald ritme. Ook daar zat beweging in, het was
als een akkoord. Ik zou de mensen willen laten voelen dat we leven. Zelfs in
steen probeer ik dat (zie illustratie). Door lijnen, golven. In iedere constructie,
in ieder beeld dat we zien, zijn er lijnen die er een ritme aan geven, een ingebeeld ritme, want de voorwerpen bewegen niet zelf, maar een beweging die je
van geestelijke aard kunt noemen, die echter op hetzelfde neerkomt als de
beweging in een kinetische constructie.
In 1920 hebt u ook het 'realistisch manifest' gepubliceerdl.
We wilden er in de eerste plaats een credo van maken. Probeert u zich maar
eens in te denken in de situatie van toen. Het was een periode van grote moeilijkheden voor de intellectuelen in Rusland. Het was ontgoochelend om te zien
hoe vele kunstenaars, zelfs onder onze vrienden die de constructivistische idee
aanhingen, overliepen naar de toen gepropageerde theorieen, dat de kunst een
utilitair doel moest hebben, dat men ze moest kunnen gebruiken, dat de kunstom-de-kunst dood was. Mijn broer, Antoine Pevsner, en enkele trouwe vrienden, wij wilden deze weg niet volgen. We vonden het nodig, openlijk te verkiaren dat de kunst absoluut noodzakelijk is in het leven van de mens en dat zij
volledig vrij moet zijn, onafhankelijk van alle politieke richtingen of staatsstructuren. Kunst is nodig om de grote universele mythen te scheppen waar een
nieuwe gemeenschap van kan leven. De geest van de kunstenaar blijft leven als
hij capaciteit verwerft voor universalisme. Dat wil zeggen dat de persoon moet
verdwijnen achter het werk. Ik wil niet dat men Gabo ziet achter mijn werk.
Ik wil dat men alleen het werk ziet.
Heeft dit manifest in Rusland zelf weerklank gevonden?
Aanvankelijk dachten we van wel. Tussen de twijfelaars waren er die toch nog
liever onze richting kozen. Maar dat heeft niet lang geduurd. Enkele jaren later
waren we volledig verslagen. Ons yolk bestond voor drie vierde uit analfabeten,
het leed honger. U herinnert zich misschien uit de Memoires van Ehrenburg
1 Het realistisch manifest werd door Gabo en Pevsner aan de muren van Moskou aangeplakt en bevatte o.m. de volgende basispunten: 1. Om aan het werkelijke leven te beantwoorden moet de kunst gegrondvest zijn op twee fundamentele elementen: de ruimte en de
tijd. 2. Het volume is niet het enige ruimtelijke uitdrukkingsmiddel. 3. De kinetische en
dynamische elementen kunnen uitdrukking geven aan de werkelijke tijd; de statische ritmen
volstaan daartoe niet. 4. De kunst moet ophouden met na te bootsen opdat zij nieuwe
vormen zou kunnen ontdekken.
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het verhaal van een oud, uitgehongerd vrouwtje dat voor een kubistisch dock
stond waarop ondermeer een reusachtig vissenoog voorkwam. Zij riep uit: „ze
willen ons de duivel doen aanbidden!" De partij moest kiezen en ze koos. In
1922 installeerde Lenin de NEP, de nieuwe economische politick, die meteen
het einde betekende van het heroisch communisme. Op hetzelfde ogenblik
doken overal de aartsvijanden van de kunst op: de bureaucraten. Zij stelden
een program op voor de kunstenaars en leidden de culturele politick. In enkele
jaren tijd maakten zij radicaal een einde aan ieder vitaal initiatief. Zij opteerden
voor de 'pompierstijr, voor de neo-klassieke architectuur, de echte bourgeoiskunst; dat deze ook onder de tsaren zo weelderig had getierd, deerde hen niet.
Al plantten zij hier en daar een rode vlag, ze beoogden precies hetzelfde. En ze
zijn er nog in geslaagd ook: er is niets overgebleven van het Russisch artistiek
genie.
Om u een voorbeeld te geven: Op een morgen komt Pevsner naar de academie.
Hij vindt zijn atelier gesloten en de leerlingen verspreid. De commissaris voor
Schone Kunsten die hem op het matje roept, verklaart hem: „Ons yolk is niet
klaar voor uw theorieen en uw kunst. Dat zal later komen. Wat wilt ge dat ons
yolk met uw kunst aanvangt? Eerst het yolk". Ze sloten de school en stelden
nieuwe leraren aan. Daarmee waren we ver of van de tijd toen Lenin zelf in de
academie kwam en zei: „Het meest hou ik van Poesjkin, maar ik vind dat we
Iedereen zijn yak". Als een
deze kunstenaars hun weg moeten laten gaan ....
lawine zijn toen de jobstijdingen over ons gekomen. Overal werden we aangevallen. Antwoorden mochten we niet. Probeerden we dat toch, dan liepen we
gevaar aangehouden te worden. Er bleef ons alleen de vlucht over. Vluchten
heb ik echter niet gedaan. Ik ben naar de commissaris voor Schone Kunsten
gestapt en heb hem gezegd: aangezien mijn kunst niet erkend wordt, mij het
recht ontzegd wordt om les te geven, ik geen enkele kans maak hier ooit te
kunnen tentoonstellen, is het beter dat ik het land verlaat. Hij heeft me de
nodige visa bezorgd en ik heb Rusland verlaten, mijn vrienden, mijn familie.
Het vervolg van deze dwaze geschiedenis kent iedereen. Waar de dwaasheid
huist, kan de dichter niet wonen. Essenin pleegt zelfmoord in 1925 2 , vijf jaar
later schiet Majakowski3 zich een kogel door het hart.

Waar bent u naartoe gegaan?
Bijna de hele wereld door. In 1922 eerst naar Berlijn. Tien jaar later naar
Frankrijk: in Berlijn kon men op dat ogenblik geestelijk niet meer ademen. In
1936 ben ik naar Engeland getrokken om weer tien jaar later te verhuizen naar
de States, uit geldnood. Tachtig kilometer van New-York in een dorp van
Connecticut ben ik in een getransformeerde garage beginnen te werden. Daar
was het trouwens dat ik op een mooie dag — het is voor mij werkelijk een
mooie dag geweest — een brief kreeg van mijn jongere broer Alexej. Sinds
1936 was ik zonder nieuws van hem. Vijftien jaar had ik op deze brief gewacht.
2 Sergej Essenin (1895 - 1925), lyrisch dichter, gehuwd met de danseres Isadora Duncan.
Historisch treurspel Pugatsjew (1922 - 25).
3 Wladimir Majakowski (1893 - 1930), dichter en toneelschrijver van de Revolutie (o.m. het
toneelstuk De wandluis, 1929).
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Ik had alles gedaan om mijn familie terug te vinden. We waren van elkaar
afgesneden door het stalinisme, de oorlog en het ijzeren gordijn en ik betwijfelde zelfs of ze nog in leven waren. In 1959 echter kon, dank zij de ontdooiing
van de internationale betrekkingen, in Moskou een tentoonstelling gehouden
worden van Amerikaanse kunst. In de catalogus stond een zekere Gabo vermeld, een ,,constructivistisch beeldhouwer". Daar vond mijn familie me terug.
Het contact was opnieuw gelegd; heel mijn verleden herleefde.
Alexej heeft toen over u en over Pevsner gepubliceerd?
Hij alleen kon dat doen. Hij beschikte over alle gegevens, documentatie, tekeningen, data. Het was trouwens nodig, een aantal zaken over het begin van het
constructivisme recht te zetten. In 1962 heeft hij dan, in Amsterdam, ons beider
biografie uitgegeven in een oplage van duizend exemplaren4.
Waar liggen de bronnen van het constructivisme en wie waren de pioniers?
Ik stel de collectieve artistieke creatie zo hoog, dat het mij kinderachtig lijkt een
nieuwe artistieke richting toe te schrijven aan een enkele kunstenaar of aan een
beperkte groep individuen. De wortels van de cultuur in alle gebieden der
creatie liggen diep en reiken vaak ver terug in de tijd. Toen men aan Einstein
eens vroeg hoe hij had kunnen realiseren wat hij bereikt had op wetenschappelijk gebied, antwoordde hij: „Ik heb de sterke schouders van mijn voorgangers
gehad om op te steunen". Dat zijn woorden die de kunstenaars en het publiek
best kunnen onthouden. Wat mijn werken betreft: ik kan slechts hopen dat ze
hun oorsprong vinden in een ver verleden.
U hebt met Diaghilew samengewerkt toen u de kostuums en het decor ontwierp
voor 'La Chatte'5.
Dat was voor ons een opwindende tijd. Er vielen toen belangrijke dingen te
doen in de kunstwereld. Diaghilew ging de twintigste verjaardag van zijn balletten vieren. Hij wilde alles laten zien wat uit Rusland kwam en zo dacht hij
aan mij. Hij kende mijn werk, ook dat van mijn broer Pevsner, maar of hij van
alles evenveel hield, dat betwijfel ik. Maar goed, hij vroeg me een ballet te
ontwerpen met een materiaal dat hij toen 'mica' noemde. Dat was wel een
vergissing van hem, maar hij bedoelde een synthetisch doorschijnend materiaal.
Hij wilde een doorschijnende decoratie. Ik ben aan het experimenteren gegaan
en ook dit soort werk beviel me wel, moet ik zeggen. Diaghilew was op die
gedachte gekomen bij het zien van een tentoonstelling van mijn werk in 1924
of '25. Daar stonden reeds heel wat sculpturen in doorzichtig materiaal.
4 Hieruit blijkt dat het wel degelijk Gabo is geweest die de eerste constructivistische sculpturen maakte. Hij is het geweest die zijn broer Pevsner overhaalde om te gaan beeldhouwen
en dat het niet minderwaardig was, die kunstrichting uit te gaan. Gabo was toen in Berlijn,
Pevsner in Parijs. Vanuit Berlijn stuurde Gabo tekeningen, plannen, maquettes om zijn broer
op weg te helpen en hem bekend te maken met de werkwijze in metaal en synthetische mateHaien. Hij bezorgde hem zelfs modellen die hij kon varieren of in andere materialen uitvoeren.
5 De 'Ballets Russes de Serge de Diaghilev' werden te Parijs gesticht in 1909. La Chatte
werd gecrederd te Monte Carlo en daarna te Londen in 1927. Henri Sauguet schreef de
partituur, George Balanchine was de koreograaf.
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U hebt ook deel uitgemaakt van verschillende groepen: 'Abstraction-Creation'
en 'Circle'.
'Abstraction-Creation' was geen groep, het was een tijdschrift. 'Circle' — dat
was toen ik in Engeland verbleef — was een groep van architecten, beeldhouwers en schilders. Zij wilden getuigenis afleggen van een constructivistisch
ideaai. Er waren drie directeuren: Leslie Martin voor de architectuur, Ben
Nicholson voor de schilderkunst en ikzelf voor de sculptuur.
De integratie der kunsten is steeds een van uw hoofdbekommernissen geweest.
1k geloof dat het een vergissing is van de kunstenaars van vandaag, dat zij niet
genoeg kunnen synthetiseren, dat zij teveel individueel werken. In de grote
culturen hebben de verschillende kunstdisciplines steeds nauw met elkaar samengewerkt. Een kathedraal bijvoorbeeld is het resultaat van een perfecte
samenwerking tussen architecten, beeldhouwers, schilders. Zulk een architectuur
is een synthese van haar tijd. En ik ben ervan overtuigd dat we terug moeten
naar zulk een synthese, naar een zo volledig mogelijke integratie.
Uw monument aan de Bijenkort te Rotterdam streeft daarnaar?
In zekere zin. Al komt zulk een opdracht gewoonlijk wanneer het gebouw er
al staat of al gepland is. Het zou beter zijn, van het begin of samen te werken,
niet om medezeggenschap te hebben in de architectuur, maar om de sculptuur
vollediger in het gebouw te laten ingrijpen.
Heeft dit werk in Rotterdam bijzondere moeilijkheden meegebracht?
De problemen waren van tweeerlei aard. In de eerste plaats was er natuurlijk
het sculpturale probleem, esthetisch dus, en ten tweede het technische aspect,
de constructie. Als je een sculptuur wil maken die 26 meter hoog wordt, dan
moet je ook technisch weten waar je naartoe wil.
Dus toch wel een probleem voor de ingenieur in Gabo?
Ja en neen. Het is geen zuiver ingenieursprobleem. Je moet een oplossing vinden, en die moet gevonden worden door de beeldhouwer. Het is niet voldoende
te weten dat het werk uitgevoerd wordt door technici, dat zij sommige oplossingen wel zullen vinden. Hoe kun je je voile inspiratie in een werk leggen als
je niet weet hoe het uit te voeren? Op dit punt is er geen verschil tussen mij en
een beeldhouwer die uit steen begint te kappen of in hout.
Is er iets wat u nog graag zou realiseren?
Eigenlijk wel, ja. 1k loop rond met een project voor een draaiende fontein
waarvoor ik in 1929 reeds in plexiglas een model ontwierp en dat ik in 1964'65 in brons vergroot heb. Dat had ik nog wel eens graag uitgevoerd zoals ik
het eigenlijk zie: een tiental meters hoog en dan werkelijk als een fontein. Het
zou in een grote vijver moeten staan en door de stuwkracht van het water dat
er in gedreven wordt, zou het monument kunnen draaien. Uit de verschillende
armen zouden kleine, fijne waterstralen spuiten die op een punt telkens zouden
samenkomen en door de rotatieve beweging een driedimensionale indruk zouden maken (zie illustratie).

Angelsaksische stemmen over moraal
Marc Vanquickenborne

Het hier volgende artikel is louter informatief bedoeld en maakt geen aanspraak op volledigheid. Het wil alleen enkele contemporaine, representatieve
moraalfilosofen uit de Angelsaksische wereld voorstellen. Onze filosofische
opleiding en informatie, zoals deze verstrekt worden door universiteiten en
wetenschappelijke uitgaven, gaan deze Engelssprekende filosofen nogal systematisch uit de weg, zodat het grote publiek (in zoverre er op dit gebied van een
groot publiek gesproken kan worden) meestal in onwetendheid verkeert betreffende werken als de Principia Mathematica van de overigens welbekende
Lord Russell of namen als Ayer, Moore, Carnap, enz. Misschien kunnen deze
enkele notities er dan toe bijdragen bij sommigen interesse te wekken voor de
wel heel eigen, door zeer grote helderheid gekenmerkte denktrant van een,
globaal gezien, toch invloedrijke filosofie.
Van belang is daarbij op de eerste plaats, dat de morele stellingen welke hier
aan de orde zijn, de vorm aannemen van een meta-morele of meta-ethische
theorie. Een metataal is een taal die tot object heeft niet de objecten van de
ervaring (taal van de eerste graad), maar de symbolen welke wij gebruiken om
over de objecten te spreken. Een metataal handelt over een taal van een lagere
graad. Zo bevat een meta-ethische theorie niet een aantal zinnen die meedelen
dat een bepaalde handeling goed of slecht is, maar onderzoekt de aard en de
natuur van de zinnen waarin morele kwalificaties worden gegeven. Daaruit
blijkt onmiddellijk dat alle metamorele theorieen moreel neutraal zijn: zij
impliceren geen enkele bepaalde morele codex. „All of them are, in this respect,
perfectly neutral”1 : zij beperken zich tot het interpreteren van om het even
welke morele codex, ongeacht zijn specifieke inhoud.
Precies dus zoals de neopositivistische filosofie zich 'beperkt' tot de analyse
van de zinnen van de empirische wetenschap, haar begrippen verheldert, criteria
'aangeeft'2 voor hun zinvolheid, zo gaat de moraalfilosoof de taal van de
moralist ontleden. De meta-ethicus is geen ethicus; hij analyseert de ethicus.
Hij heeft dus niet de bedoeling, een morele codex op te stellen, uit te maken of
1 P. Edwards, A Modern Introduction to Philosophy, The Free Press of Glencoe, Inc.,
p. 387.
2 In feite zijn de verhoudingen filosofie - wetenschap 'democratischer' dan de term 'aangeeft' suggereert.
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in een bepaalde situatie een bepaalde gedraging goed of slecht is; hij doet niet
aan wat men doorgaans noemt praktische of toegepaste moraal. Hij doet echter
evenmin aan zuivere of theoretische moraal, waaronder men verstaat een
onderzoek naar de ultieme grondslag van de morele verplichting. De metamoralist schrijft niets voor, noch fundeert hij wat anderen (of hijzelf, in een
andere hoedanigheid) voorschrijven; hij onderzoekt uitsluitend het statuut van
de uitspraken waarin een moreel voorschrift vervat ligt.
De objectivistische theorieen
Laten wij beginnen met de zogenaamd objectivistische theorieen, die allemaal
dit gemeen hebben dat de morele uitspraken er objectieve oordelen zijn, die,
zoals elk oordeel, waar kunnen zijn of vals. Er zijn vele typen van objectivisme
en vele nuances, maar allemaal onderstellen ze dat 'goed' of 'slecht' (en de
andere afgeleide morele kwalificaties) op een of andere manier objectieve eigenschappen zijn van de dingen zelf, predicaten die de realiteit als dusdanig toekomen. Daar deze stelling in de traditionele continentale filosofie geenszins
nieuw is, vermeld ik er hier slechts enkele Angelsaksische varianten van.
De objectieve naturalisten (een subklasse van de objectivisten) stellen dat het
vatten van de objectieve eigenschap 'goed' of 'slecht' in beginsel op dezelfde
manier geschiedt als waarop we de 'natuurlijke' predicaten waarnemen, zoals
geel, groot, enz. M.a.w. een moreel oordeel is niet alleen, als authentiek oordeel,
waar of vals; maar de waar- of valsheid wordt getest op dezelfde manier waarop de wetenschappelijke oordelen uiteindelijk getest worden, dus door de ervaring. Dit echter onderstelt onmiddellijk dat 'goed' vooraf op zo'n manier gedefinieerd is, dat het equivalent wordt met een of andere natuurlijke eigenschap
of relatie; want 1) alleen de gewone, in de wetenschappen gangbare observatietechnieken worden aanvaard, en 2) deze observatietechnieken stellen ons nooit
in contact met een eigenschap of relatie 'goed'. Het utilitarisme bijvoorbeeld
steunt op het postulaat dat 'x is goed' dezelfde betekenis heeft als 'x produceert
het grootst mogelijke geluk voor het grootst mogelijk aantal mensen' (of het
minst mogelijke kwaad, of andere preciseringen meer). Deze gelijkstelling is
echter niet evident en wordt zelfs door 'distinguished moralists' afgewezen.
Overigens blijft de term 'geluk' — althans voor zover 'geluk' bier niet gedefinieerd wordt als die situatie waarin de betrokkene zichzelf gelukkig verklaart,
die toestand die het moreel subject zelf als bevredigend ervaart, maar als een
situatie die als bevredigend ervaren bovendien bepaalde eisen gaat stellen (een
zekere kwaliteit) — wel bijzonder vaag.
De intuitionisten (een andere subklasse) pogen een deel van de moeilijkheden
die men tegen dit objectief naturalisme kan inbrengen, te ondervangen door de
(nog steeds objectieve) kwaliteit 'goed' of 'slecht' het voorwerp te laten uitmaken niet alleen van de zintuiglijke waarneming en de introspectie, maar ook
van een morele intuitie, die ons in staat zou stellen de waarheid (of valsheid)
van althans de meest fundamentele ethische oordelen te vatten. Deze morele
intuitie wordt opgevat als 'a rational faculty', terwijl de erdoor gevatte morele
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beginselen meestal het statuut hebben van de mathematische en logische waarheden: „They are claimed to be necessary, and not merely contingent truths"3.
Voor de rest evenwel blij ft het statuut van deze intuitie erg onbepaald en blijkt
ze helaas heelwat minder uniform to functioneren dan haar zintuiglijke tegenhanger.
Bij de intuitionisten vermelden we de grote naam van G. E. Moore, hoewel
deze zich nooit duidelijk heeft uitgesproken over de aard van de faculteit waardoor het moreel subject het ethisch goede of ethisch slechte vat. 'Goed' in
ethische zin noemt Moore 'a non-natural quality', een eigenschap dus die de
dingen op dezelfde manier toekomt als 'geel' bijvoorbeeld, maar die, anders
dan 'geel', niet natuurlijk is, doch moreel, en dus het voorwerp uitmaakt van
een of andere morele intuitie. 'Goed' is verder ondefinieerbaar, in deze zin dat
er geen zogenaamd reele definitie van kan worden gegeven, een definitie namelijk die „formuleert welke de delen zijn waaruit een bepaald geheel onveranderlijk is samengesteld; in deze zin heeft 'goed' geen definitie, omdat het enkelvoudig is en geen delen heeft"4. Deze ondefinieerbaarheid — bedoeld is dus de
ondefinieerbaarheid door analyse („since we cannot define except by an analysis", zegt Moore) — heeft 'goed' trouwens gemeen met heel vele natuurlijke,
enkelvoudige kwaliteiten, zoals 'geel', enz. Maar de ondefinieerbaarheid van de
kwaliteit, van het adjectief 'goed', impliceert helemaal niet de ondefinieerbaarheid van 'het goede', het substantief, „the whole of that to which the adjective
will apply", dat bovendien nog andere predicaten kan hebben, zoals bijvoorbeeld 'geluk' of 'plezier verwekkend'. 'Goed' echter verwarren, identificeren
met geluk of plezier noemt Moore the naturalistic fallacy; en de secties 2, 3 en
30 van zijn Principia Ethica zijn gewijd aan de weerlegging van deze 'naturalistische drogreden'.
Het subjectivisme
Tegenover het objectivisme staat natuurlijk het sub jectivisme, een op het eerste
gezicht eenvoudige en aantrekkelijke theorie, die echter omwille van haar onaanvaardbare consequenties door velen wordt verworpen.
Morele uitspraken hebben hier nog steeds het statuut van oordelen, d.w.z. zij
delen een staat van zaken mee en kunnen dan ook, naargelang de bedoelde
staat van zaken al dan niet voorhanden is, waar of vals zijn. Het oordeel verwijst hier echter niet meer naar de werkelijkheid buiten het moreel subject, stelt
in verband met een of ander voorwerp, een of andere handeling niet meer de
aanwezigheid vast van de objectieve kwaliteit 'goed', maar affirmeert dat het
moreel subject tegenover bepaalde gedragingen bepaalde gevoelens van goedof afkeuring heeft. Het oordeel 'geboortebeperking is slecht' is volledig equivalent met, heeft juist dezelfde betekenis als het oordeel 'ik, n, keur geboorte3 Edwards, o.c., p. 391.
4 G. E. Moore, Principia Ethica, sectie 2: „ . . . . states what are the parts which invariably
compose a certain whole, and in this sense 'good' has no definition, because it is simple,
and has no parts".
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beperking af' 5: het is waar, indien n iemand is die geboortebeperking inderdaad
afkeurt; vals, zo n een verdediger is van geboortebeperking.
De positieve wetenschap heeft hier een andere rol te spelen dan bij de objectivisten: zij kan bestuderen welke oorzaken en omstandigheden van biologische,
psychologische, sociologische, historische, economische en religieuze aard bepaalde personen ertoe brengen tegenover bepaalde handelingen bepaalde gevoelens te vertonen (de vaststelling waarvan precies de inhoud uitmaakt van de
subjectivistisch geinterpreteerde morele uitspraken) en kan aldus aangeven hoe
men ertoe komen kan de leden van een bepaalde groep of maatschappij een
min of meer uniforme morele feeling te bezorgen.
Gebrek aan eenstemmigheid op moreel gebied is, logisch gezien, nog slechts
binnen zeer beperkte grenzen mogelijk6 . Als A nl. zegt dat geboortebeperking
goed is, dan is de enige kans voor B om met hem in contradictie te komen, te
affirmeren dat A een huichelaar is (of in zelfbedrog leeft) en geboortebeperking eigenlijk afkeurt. Want als A zegt dat geboortebeperking goed is, betekent
dit: ik, A, keur geboortebeperking goed; en dan is B's oordeel 'geboortebeperking is slecht', daarmee natuurlijk niet in tegenspraak, vermits het uitsluitend
betekent: ik, B, keur geboortebeperking af 7 . Contradictie onderstelt namelijk
twee oordelen die precies dezelfde betekenis hebben, op dit verschil na dat de
inhoud van het eerste wordt bevestigd, terwijl (dezelfde) inhoud in het tweede
wordt ontkend; of twee zinnen die uit precies dezelfde symbolen bestaan, het
teken dat de ontkenning symboliseert, uitgezonderd.
Deze nogal verrassende consequentie, welke nochtans dwingend gempliceerd
wordt door de beginselen zelf van het subjectivisme, vonden velen zo onaanvaardbaar, dat ze er een reductio in absurdum in zien van het subjectivisme
zelfs . Op dezelfde manier trouwens kan men aantonen dat 1) A en B, wanneer
ze beweren dat x goed is, eigenlijk nooit strikt hetzelfde bedoelen, aangezien
die bewering betekent: ik, A, keur x goed; ik, B, keur x goed; 2) als A vandaag
zegt dat x goed is, heeft deze bewering niet dezelfde betekenis wanneer hij ze
's anderendaags herhaalt, aangezien haar inhoud respectievelijk is: ik, A, keur
x goed op ti, en ik, A, keur x goed op t2. Maar zijn al deze nogal spitsvondig
klinkende opwerpingen wel zo vernietigend als men op het eerste gezicht zou
geloven? Het lijkt toch niet vereist, dat twee zinnen in alle opzichten identiek
zouden zijn (eigenlijk dus ononderscheidbaar), om te kunnen zeggen dat ze
dezelfde betekenis hebben; of alleszins zal het betekenisverschil miniem zijn en
5 Het is heel goed mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, dat het bedoelde gevoel heel wat gecompliceerder is dan alleen maar een goed- of afkeuring ; wat van belang is, is dat een of andere
houding wordt aangenomen en dat het meedelen van die houding gelijk gesteld wordt met
de betekenis van het oordeel 'x is goed'. Volgens de Australier J. Mackie betekent 'x is
goed', dat het subject aan x een eigenschap toekent die het zelf, in de onmiddellijke beleving
althans, objectief acht, hoewel het niet gerechtigd is zulks te doen. Het is nl. enkel gerechtigd te zeggen : ik keur x goed.
6 Volgens Moore is het voor de subjectivist zelfs uberhaupt onmogelijk tot contradicties te
komen (Philosophical Studies, The Nature of Moral Philosophy).
7 Dit belet natuurlijk niet dat dit verschil in positie aanleiding kan geven tot in de praktijk
onverenigbare gedragingen ; de draagwijdte van een logische contradictie in strikte zin (of
van een afwezigheid daarvan) is tamelijk beperkt.
8 Vooral als ze, zoals Moore, volstrekt elke mogelijkheid tot contradictie uitsluiten.
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zal het aspecten betreffen die slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden
relevant zijn.
Ernstiger is de volgende, nogal voor de hand liggende kritiek: het is gewoon
vals te beweren dat het oordeel 'x is goed' equivalent is met het oordeel 'ik keur
x goed'. Ovidius moest reeds bekennen: Bonum quod volo, non facio; malum,
quod nolo, facio; (het goede dat ik wil, doe ik niet; het kwade dat ik niet wil,
doe ik) en Paulus nam dit over. Ayer drukt dezelfde visie op zijn nauwkeurige
manier als volgt uit: „We verwerpen het subjectivistische gezichtspunt, volgens
welk een handeling juist noemen of een zaak goed, neerkomt op de bewering
dat ze algemeen wordt goedgekeurd9, want het is niet contradictorisch, vol te
houden dat bepaalde handelingen die algemeen worden goedgekeurd, niet goed
zijn. En we verwerpen het alternatieve subjectivistische gezichtspunt, volgens
welk iemand die beweert dat een zekere handeling goed is .... zegt dat hijzelf
ze goedkeurt, op grond van het feit dat iemand die toegaf dat hijzelf soms
goedkeurt wat slecht was, zichzelf niet zou tegenspreken"1°.
De subjectivist kan daarop antwoorden dat hij niet beoogt een analyse van het
actuele taalgebruik te geven, maar integendeel een nieuw taalgebruik voorstelt.
Maar dan vragen wij: met welk recht, en op welke grond? Misschien kan hij
ook, door het gevoel van afkeuring nader te specifieren11, bereiken dat het
contradictorisch wordt, tegelijk te beweren dat x slecht is, en dat men niettemin
tegenover x geen afkeuring voelt.
De emotivisten

Rest me nog enkele woorden te zeggen over de emotieve theorie, de metamorele
theorie die door de meeste logische of neo-positivisten wordt voorgehouden.
Het is trouwens vanuit hun theorie over de betekenisvolle zinnen — in feite dus
een epistemologische theorie — dat ze de morele uitspraken benaderen.
Volgens de neopositivisten kunnen er, zoals men weet, slechts twee klassen
betekenisvolle zinnen zijn: 1. formele uitspraken, zoals in de logica en wiskunde, die geldig zijn krachtens de conventies van een bepaald symbolisch systeem,
maar geen enkele feitelijke informatie (over de wereld) geven; het zijn tautologieen, analytische oordelen12; 2. empirische oordelen, die, rechtstreeks of
onrechtstreeks, iets feitelijks meedelen, en waarvan de waar- of valsheid getest
moet worden door observatie. Alle andere uitspraken zijn betekenisloos.
9 Volgens een variante van het subjectivisme verwijzen de morele oordelen niet naar de
persoonlijke gevoelens van goed- of afkeuring, maar naar de collectieve opinies van een
bepaalde groep.
10 A. J. Ayer, Language, Truth and Logic, hfst. VI: „We reject the subjectivist view that
to call an action right, or a thing good, is to say that it is generally approved of, because it
is not self-contradictory to assert that some actions which are generally approved of are not
good. And we reject the alternative subjectivist view that a man who asserts that a certain
action is right . . . . is saying that he himself approves of it, on the ground that a man who
confessed that he sometimes approves of what was bad . . . . would not be contradicting
himself".
11 Zie voetnoot 5.
12 '7 + 5 = 12', het beroemde voorbeeld van een zogenaamd synthetisch oordeel a priori,
is een analytisch oordeel.
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A. J. Ayer, die ik hier, o.a. om opportuniteitsredenen, als ambassadeur van de
emotivisten wil beschouwen, verwerpt zowel de subjectivistische theorie (zie
boven) als de objectivistische: de utilitaristische versie hiervan om redenen
analoog aan de motieven die hem de subjectivisten doen veroordelen, en de
intultionistischeversie, omdat de via de morele intuitie gewonnen uitspraken
niet voldoen aan het verificatiecriterium en dan ook betekenisloos zijn. Er is
dus blijkbaar geen plaats voor ethische uitspraken binnen het strakke systeem
van het neopositivisme, wat Brand Blanshard tot de enigszins onrechtvaardige,
maar sonoor klinkende stelling bracht: „They (d.i. the positivists) explained
value judgments by explaining them away"13.
Inderdaad, de positie van de neo-positivisten bestaat erin te ontkennen dat
ethische uitspraken echte, betekenisvolle zinnen zijn. Hierdoor onderscheidt zij
zich trouwens van de vorige twee posities, die altijd vasthielden aan het oordeelskarakter van de ethische uitspraken. Gaan we uit van een voorbeeld dat
Ayer z,elf ons geeft: 'Je handelde slecht door dat geld te stelen'. Deze zin is,
qua inhoud, volledig equivalent met het oordeel dat uitgedrukt wordt door de
zin: 'je stal geld' — vergezeld van mijn afkeuring tegenover die daad, afkeuring
die tot uiting kan komen doordat ik die zin op een speciale toon uitspreek, hem
neerschrijf en hem laat volgen door een uitroepteken of hem de speciale wending geef: 'je handelde slecht door dat geld te stelen'. Maar al deze hulpmiddelen voegen niets toe aan de feitelijke inhoud van de zin, „add nothing to the
literal meaning of the sentence, . . . . merely serve to show that the expression
of it is attended by certain feelings in the speaker". Generaliseren we de zin
tot de algemene uitdrukking 'geld stelen is slecht', dan heeft hij, met toepassing
van de zoeven getoonde manier van analyseren, iiberhaupt geen enkele feitelijke
betekenis, maar hij dient louter en alleen tot uitdrukking van mijn gevoelens
tegenover de handeling, aangeduid door de woorden 'geld stelen'.
Algemeen gezegd, de ethische termen (goed, slecht, plicht, deugd, enz.) dienen
1) om gevoelens uit te drukken, en 2) om bij de gesprekspartner bepaalde
gevoelens op te wekken en aldus een bepaalde handeling te vergemakkelijken14.
„In feite kunnen we de betekenis van de verschillende ethische woorden definieren en in termen van de verschillende gevoelens welke ze gewoonlijk worden
geacht uit te drukken, en in termen van de verschillende reacties welke men op
het oog heeft ermee uit te lokken"15.
Men client goed het verschil voor ogen te houden tussen deze metatheorie en de
subjectivistische. Volgens deze laatste is een morele uitspraak de bevestiging
van een gevoel: de spreker beweert dat hij tegenover een bepaalde gedraging
een bepaalde houding aanneemt, welke bevestiging duidelijk een oordeel is.
Volgens Ayer c.s. evenwel is een morele uitspraak gewoon de uitdrukking van
een bepaalde houding tegenover een bepaalde gedraging: zoals men bijvoor13 B. Blanshard, The new subjectivism in Ethics.
14 Zoals in de volgende zinnen bijvoorbeeld: 'jij moet x doen', ' je zou een heel mooie
daad stellen door y te laten'.
15 „In fact, we may define the meaning of the various ethical words both in terms of the
different feelings they are ordinarily taken to express, and also the different responses which
they are calculated to provoke". A. J. Ayer, Language, Truth and Logic, hfst. 6.
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beeld, plotseling geconfronteerd met een pijnlijke, sadistische scene, een kreet
van afgrijzen slaakt, of voor een bijzonder edele daad spontaan gaat applaudisseren, zo zijn de ethische concepten minder onmiddellijke, meer gestileerde
vormen van reactie op bepaalde gedragingen.
Het onderscheid tussen het subjectivisme en het emotivisme steunt dus op het
onderscheid tussen de uitdrukkings- en de mededelingsfunctie van de taal. Om
dit even te illustreren kunnen we denken aan Van Ostayens Melopee of Gezelles
't Er viel 'ne keer een bladtjen op het water, waar heel weinig feitelijks wordt
meegedeeld, maar waar de woorden bijna volledig expressie zijn. Stel daartegenover een telefoonboek (het voorbeeld is van Russe11 16), dat een maximale
informatie geeft, doch helemaal geen expressie. De ethische termen zouden nu
een functie hebben, analoog aan die van het dichterlijke woord; alleen zouden
ze die nog consequenter vervullen, vermits ze hoegenaamd geen feitelijke betekenis hebben. Een ethische codex zou dus precies het omgekeerde zijn van een
telefoonboek17.
Daaruit blijkt onmiddellijk waarom, volgens de neopositivisten, de ethische
uitspraken noch waar, noch vals kunnen zijn; een zin is namelijk waar, als
datgene wat erin meegedeeld wordt, inderdaad het geval is. Als nu iiberhaupt
niets wordt meegedeeld, zijn de voorwaarden niet eens aanwezig om de waarheidsvraag op een zinvolle manier te stellen. Daarom geldt hier ook de opwerping niet die men tegen het subjectivisme maakt en volgens welke het niet
contradictorisch is tegelijk vol te houden en dat men x goedkeurt en dat x niet
goed is; in de plaats namelijk van het oordeel 'ik keur x goed' komt een uitdrukking die niet meer het statuut van een oordeel heeft en voor welke men
dus de vraag naar een eventuele contradictie(-loosheid) met een ander oordeel
niet eens zinvol stellen kan.
De emotivisten beoogden trouwens gedeeltelijk sommige opwerpingen die men
tegen de subjectivistische stellingen kan maken, te ondervangen, zonder het
gezonde van deze laatste te laten vallen. In alle geval wordt het nu ook mogelijk een meer bevredigende analyse te geven van de natuur van het gebrek aan
overeenstemming op moreel gebied.

16 Human knowledge, Its scope and limits, p. 73.
17 Eigenlijk geldt dit alleen voor een — slechts theoretisch mogelijke — codex die uitsluitend zuivere ethische uitspraken zou bevatten (zie hierover verder). Russell (in Religion and
Science, hfst. 9) drukt het onderscheid tussen beide concurrerende theorieen als volgt uit.
De uitspraak 'schoonheid is goed' kan twee dingen betekenen: 1. Ik zou willen (I would)
dat ieder het schone liefhad. Drukt enkel een wens uit, en is derhalve geen oordeel. De
ethiek heeft trouwens, volgens R., prima facie met verlangens te maken ; het is „an attempt
to give universal, and not only personal importance to certain of our desires". Niet ethisch
is; in beginsel, het verlangen b.v. een bepaald persoon te doden, omdat men er nooit in
slagen zal dit verlangen, duidelijk strijdig met het algemeen belang, door anderen te doen
delen. 2. Ik wens dat ieder het schone zou liefhebben. Dit is niet een loutere optatief, maar
een oordeel dat een biografisch feit meedeelt, en aldus tot de psychologie en niet tot de
ethiek behoort.
Ondanks al deze verduidelijkingen lijkt deze distinctie voor sommigen nog steeds te subtiel te
zijn en in alle geval is zeker dat, in de dagelijkse omgangstaal, dezelfde zin tot functie heeft
en een emotie uit te drukken, en anderen op de hoogte te brengen van het feit dat men deze
emotie beleeft.
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C. L. Stevenson's voert hiertoe een sindsdien klassiek geworden onderscheid in
tussen disagreement in belief (gebrek aan overeenstemming in geloof), en
disagreement in attitude (gebrek aan overeenstemming in houding). 'Disagreement in belief' is er, als twee (of meer) personen beweringen doen die elkaar
uitsluiten of die althans niet beide tegelijk waar kunnen zijn (ze kunnen wel
beide tegelijk vals zijn). 'Disagreement in attitude' is er als twee (of meer)
personen tegenover eenzelfde object verschillende behoeften, gevoelens, enz.
hebben, — er is onverenigbaarheid van neigingen, die niet beide tegelijk kunnen
worden bevredigd". Als A meent dat een zich op enige afstand bewegende stip
een pater is, B integendeel volhoudt dat het een non is, dan heerst tussen hen
'disagreement in belief' (hoewel de stip in werkelijkheid een pinguin kan zijn).
Als M liefde koestert voor een vrouw voor wie ook N belangstelling heeft, dan
heerst tussen hen — merkwaardig genoeg volledige eenstemmigheid 'in attitude'; disagreement komt er pas in de nochtans veel harmonischer situatie
waar de betwiste vrouw N op zijn minst onverschillig laat20.
De stelling van Stevenson is nu deze: wanneer twee personen het op ethisch
gebied niet eens zijn, dan staan we voor een geval van 'disagreement in attitude',
terwijl de subjectivist volhoudt dat in die hypothese tussen de twee opponenten
integendeel 'disagreement in belief' heerst, al weze het dan nog 'disagreement in
belief about attitudes'! (Voor de objectivist is er, a fortiori, 'disagreement in
belief').
Hier moet echter een heel belangrijke correctie worden aangebracht. De emotivisten, die dus beweren dat een morele uitspraak slechts de expressie is van een
bepaalde emotie en die daarom onverenigbare ethische uitspraken moeten herleiden tot een 'disagreement in attitude', leggen er tegelijkertijd de nadruk op
dat echte ethische uitspraken, d.w.z. uitspraken waarin slechts een emotie uitgedrukt wordt tegenover een bepaalde waarde, zeer zeldzaam zijn. Een ethisch
dispuut is meestal een dispuut over feitelijke aangelegenheden. De situatie
waarin zich de dader C van een bepaalde handeling be yond, kan door A en
door B eventueel verschillend worden beoordeeld: A is een gewoon, eerbaar
jurylid, B integendeel een psychiater21.
Veelal — wie reeds deelnam aan ethische discussies, zal hiermee zeker instem18 The Nature of ethical Disagreement, in Edwards, o.c., pp. 427 - 433.
19 De term 'attitude' heeft een heel ruime betekenis : „any psychological disposition of
being for or against something".
20 Dit voorbeeld is echter enigszins verwarrend, omdat het object van de wensen van M en
N van die aard is, dat M hoegenaamd niet tevreden is als N het met hem eens is en omgekeerd. Zodat we hier voor de uitzonderlijke situatie staan dat, hoewel M en N hetzelfde
verlangen, hun verlangens nochtans, gezien hun bijzondere aard, onverenigbaar zijn. Normaal treedt deze onverenigbaarheid slechts op wanneer M x begeert en N niet : de vrouw
wil een avondje uit, de man is moe en wil liever naar bed. Eigenlijk heeft men dus twee
soorten 'disagreements in attitude' : de eerste bevordert emotionele spanningen, de tweede
heft ze op. De literatuur kent meestal slechts de eerste.
21 Of, verder gaande nog: wat vandaag goed is, was het vroeger misschien niet, of omgekeerd: de omstandigheden kunnen namelijk gewijzigd zijn. A. C. Ewing geeft het voorbeeld
van de slavemij: de antieke moralist keurde ze doorgaans goed; de modeme helemaal niet.
Maar keurt de modeme de slavernij of zoals deze zich in de Oudheid voordeed, ofwel zoals
ze zich nu nog uitzonderlijk voordoet? In dit laatste geval is er zelfs geen enkele oppositie,
vermits ze beiden over verschillende aangelegenheden spreken.
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men — verschillen de opponenten over de mogelijke gevolgen van een bepaalde
gedraging: volgens A zal x tot y leiden, volgens B daarentegen tot z; beiden,
A en B, gaan akkoord om y goed te noemen, z slecht, maar vanwege hun
meningsverschil over de causale band tussen x en resp. y en z, is x voor A
goed, voor B daarentegen slecht. Of — analoge situatie — A ziet in x een
adequaat middel om z te bereiken, B echter vindt y daarvoor geschikt; beiden
vinden z van hoge waarde, maar vanwege hun 'disagreement in belief' zal A x
goedkeuren, B het integendeel afkeuren.
Gebrek aan consequentie, althans in de ogen van de ene opponent 23 , kunnen
we als laatste oorzaak vernoemen in deze — niet limitatief bedoelde — lijst van
mogelijke redenen, andere dan 'disagreements in attitude', die moeten verklaren
waarom A x goed vindt, B niet. A heeft zijn morele waardering uitgesproken
over een reeks handelingen van een bepaald type (de klasse X) en nu beweert B
dat hij, door x, volgens B element van X, scherp te veroordelen, onlogisch
optreedt; A repliceert echter dat x niet tot de klasse X behoort. (Dat dit van
zijnentwege geen drogreden hoeft te zijn, volgt uit de noodzakelijk relatieve
onbepaaldheid van de concepten van de natuurlijke taal; zie ook noot 21). Vele
debatten voor de rechtbanken nemen deze vorm aan: de wet sanctioneert een
in algemene bewoordingen omschreven klasse handelingen — diefstal b.v.
en nu beweert de beklaagde dat zijn concrete daad — hij 'leende' voor een paar
dagen de fiets van zijn buurman zonder diens toestemming — niet gesubsumeerd kan worden onder de wettelijke bepaling. In alle geval, over de vraag of
x al dan niet tot X behoort, kan worden gedebatteerd en de meningsverschillen
ter zake zijn zeker 'disagreement in belief'.
„Kortom, wij komen tot de bevinding dat argumentatie over morele vraagstukken slechts mogelijk is als een bepaald waardensysteem wordt voorondersteld. Als onze opponent, samen met ons, morele afkeuring laat blijken tegenover alle houdingen van een zeker type t, dan kunnen we ertoe komen dat hij
een bepaalde concrete handeling A veroordeelt, door argumenten naar voren
te brengen die aantonen dat A van het type t is. Want de vraag of A al dan
niet tot dat type behoort, is duidelijk een kwestie van feiten"24.
Het is dus zonder meer duidelijk dat de grote verscheidenheid in morele goedof afkeuring tegenover de moreel relevant geachte gedragingen en handelingen
grotendeels kan worden teruggebracht tot een meningsverschil over feitelijke
omstandigheden, en dit meningsverschil moet in beginsel kunnen worden opgelost door de gewone wetenschappelijke procedes: het is de wetenschap, en
22 Dit eenvoudig schema kan natuurlijk worden gecompliceerd door er enkele variaties in te
brengen, in de zin van : A en B noemen y goed, maar alleen A veroordeelt z, dat voor B
neutraal is, enz.
23 Beschouwd vanuit het standpunt van B is de oorzaak eerder de onbepaaldheid van de
begrippen waarmee de reeks handelingen waartegenover een bepaalde houding werd aangenomen, wordt aangeduid.
24 A. J. Ayer, l.c.: „In short, we find that argument is possible on moral questions, only
if some system of values is presupposed. If our opponent concurs with us in expressing
moral disapproval of all actions of a given type t, then we may get him to condemn a
particular action A, by bringing forward arguments to show that A is of type t. For the
question wether A does or does not belong to that type is a plain question of facts".
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niet de moralist, die zal moeten uitmaken, met min of meer grote waarschijnlijkheid, welke de gevolgen zullen zijn van een verandering van de wetgeving
over de vruchtafdrijving, welke economische politiek het best geschikt is om
het full employment te bereiken. Dit alles zijn ongetwijfeld feitelijke kwesties,
en we moeten dan ook duidelijk stellen dat een ethisch meningsverschil, —
waarmee bedoeld wordt een verschil in appreciatie van een concrete gedraging
hier en nu —, een dubbel aspect kan vertonen: enerzijds (meestal) diasgreement
in belief, anderzijds (soms) disagreement in attitude. Nemen we ter illustratie,
mede om even de verhouding tussen de verschillende modaliteiten van een
meningsverschil te laten zien, de situatie van een groep arbeiders die loonsverhoging eist, welke door de directie wordt afgewezen25 . Hier zijn drie disagreements te onderscheiden: 1. het ethisch meningsverschil: de arbeiders eisen een
hoger loon; de directie wijst deze concrete, op een bepaalde daad betrekking
hebbende, appreciatie af; 2. het disagreement in attitude: de arbeiders menen
dat zij mogen delen in de verhoogde bedrijfswinsten, stelling waarmee de
directie niet akkoord kan gaan; 3. het disagreement in belief: de bedrijfswinst
is volgens de arbeiders gevoelig gestegen, volgens de directie is dit niet het
geval. Op ieder van deze drie niveaus kan meningsverschil bestaan; en het zou
interessant zijn na te gaan in hoeverre wijzigingen van de positie op een niveau
correlatieve wijzigingen meebrengen op de andere niveaus.
'Disagreements in belief' kunnen dus, in beginsel, worden opgelost door de
wetenschappen; voor 'disagreements in attitude' geldt dit niet. Eenstemmigheid
op dit gebied kan uitsluitend worden bereikt doordat A ofwel (met al dan niet
gecamoufleerd geweld) B zijn visie opdringt, ofwel een aantal argumentatieve
procedes aanwendt die B ertoe kunnen brengen zijn houding te delen: hij weet
de aangeprezen waarde heel gunstig voor te stellen, ofwel genet hij in de ogen
van B een prestige, dat B ertoe brengt zijn gunstige houding tegenover A
over te dragen op A's 'attitude'26 . Trouwens, eigenlijke, 'zuivere', ethische
meningsverschillen zullen, zoals reeds gezegd, tamelijk zeldzaam zijn: de min of
meer analoge omstandigheden waarin we allen verkeren, de gelijklopende belangen, de geringe verschillen in opvoeding zorgen daarvoor. Komen ze toch
voor en kunnen ze niet worden bijgelegd, dan kan de discussie onmogelijk worden; beide partners gaan elkaar dan 'zondaar', 'geperverteerde', 'reactionair' of
'bolsjewist' noemen.
Slotopmerkingen
De correctie die we hier aanbrachten naar aanleiding van het emotivisme, moet
nu worden veralgemeend. Ook als de objectivist en de subjectivist een bepaalde
analyse van de ethische uitspraken voorstellen, bedoelen ze daarmee de zuivere
ethische uitspraken, die dus geen andere inhoud hebben dan een bepaalde waar25 Het voorbeeld is van Stevenson, wiens analyse echter enigszins anders is.
26 Zie C. Perelman en L. Olbrechts-Tyteca, Traite de l'Argumentation, P.U.F., 1958. Ook
id., Act and Person in Argument, in M. Natanson en H. W. Johnstone eds., Philosophy,
Rhetoric and Argumentation, Pennsylvania State University Press, 1965.
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de te affirmeren. Ook zij erkennen dat vele van onze ethische disputen in
wezen feitelijke disputen zijn; het is pas wanneer het gaat over zg. fundamentele kwesties en 'radicale opties', dat hun analyse betekenis krijgt. M.a.w. iedereen schijnt het erover eens te zijn dat de eigenlijke 'disagreements in attitude'
zo ver mogelijk teruggeschoven worden; pas in uitzonderlijke gevallen, waar
men moet opteren bijvoorbeeld tussen waarheid en schoonheid of tussen
supreem geluk voor enkelen en middelmatig geluk voor velen, treedt het eigenlijk ethische meningsverschil naar voren. En het is over het statuut van de
morele uitspraak waarin deze optic wordt uitgedrukt, dat de opinies uit elkaar
lopen. De objectivist affirmeert dat die optic een oordeel is dat aan dingen en
gedragingen objectieve predicaten toekent; de subjectivisten en emotivisten
daarentegen zeggen dat deze optic verwijst naar de persoonlijke voorkeur en
gevoelens van het moreel subject, hetzij deze enkel worden uitgedrukt (emotivisme) of meegedeeld (subjectivisme).
Tot slot wil ik nog een opwerping vermelden die zeer dikwijls wordt gemaakt
tegen subjectivisten en emotivisten. Doordat zij in de morele uitspraken geen
objectieve oordelen zien, zouden zij de moraal ondergraven: alles lijkt nu toegelaten. Daartegenover kan worden gesteld dat, als de objectivistische theorie
inderdaad onhoudbaar is, dit misschien betreurd zal worden door bepaalde
moralisten, sed . . . . magis amica veritas. Als ze daarentegen juist is, dan is dit
op zichzelf een voldoende adelbrief en moet haar waarde niet meer afhankelijk
worden gemaakt van de graad van instemming die ze in bepaalde kringen
oogst. Vervolgens is het overdreven, in de logische analyses van Ayer of Stevenson bijvoorbeeld een vrijgeleide te willen zien voor de 'onvervreemdbare'
rechten van het individu, dat zelf, als een creatief wezen, zijn waarden schept.
Geboden wordt toch slechts het resultaat van een onderzoek naar de betekenis
van de ethische termen: een ethische uitspraak exprimeert bepaalde gevoelens;
over de genese van dit gevoelen wordt nets gezegd: de wetenschap moet maar
uitmaken onder invloed van Welke — hoofdzakelijk sociologische — factoren
iemand ertoe komt bepaalde morele 'responses' te vertonen. Men mag deze
metamoralisten dus niet op dezelfde voet plaatsen als de moralist Sartre bijvoorbeeld; dat zouden de betrokkenen zelf waarschijnlijk 'most shocking' vinden.
Tenslotte spruiten sommige bezwaren tegen de emotivisten voort uit een zeker
wantrouwen tegenover de luciditeit: men meent dat iemand alle morele zin zal
verliezen, zodra hij gaat inzien wat hij precies doet wanneer hij een morele
kwalificatie toekent. Of dit inderdaad het geval is, is een feitelijke vraag, die
derhalve tot de bevoegdheid van de empirische wetenschappen behoort; maar
misschien is het niet onredelijk dit wantrouwen tegenover de luciditeit op zijn
beurt met een zeker wantrouwen te bejegenen.

Latijns Amerika
Alternatief gevraagd van Europa
Arnold E. van Niekerk

Om begrijpelijke, maar desondanks betreurenswaardige redenen is de Europese
publieke opinie, zelfs voorzover deze wetenschappelijk geschoold is, tot voor
kort vreemd gebleven aan de moderne sociaal-economische en politieke ontwikkelingen in Latijns Amerika. Er zijn maar weinig Nederlanders die over de
actuele problematiek van dit continent met kennis van zaken kunnen oordelen.
Velen betichten de Zuid-amerikanen van een chronische revolutie-koorts en
schrijven deze kwaadaardige ziekte al te gemakkelijk toe aan de 'iberische'
erfenis van individualisme en autoritarisme. Deze in wezen cultuur-historische
visie dient echter — op een moment waarop onze kennis van de ontwikkelingslanden aan diepte begint te winnen te worden aangevuld met een structurele
kijk. Daartoe wil dit artikel, het korte bestek ten spijt, een bijdrage zijn.
Demografische ontwikkeling

Mij voorlopig beperkend tot de socio-economische dimensie van het Latijnsamerikaanse veranderingsproces, is het misschien goed de demografische ontwikkelingen als uitgangspunt te nemen.
Latijns Amerika heeft de twijfelachtige reputatie van de snelst groeiende bevolking ter wereld, n.l. 2,6 - 2,8% per jaar, dit is ongeveer het drievoudige van het
Europese gemiddelde. Dit betekent dat het Latijns-amerikaanse inwonertal elk
jaar toeneemt met 5 miljoen en dat de huidige totaal-bevolking van 220 miljoen
tussen 1960 en 1975 zal oplopen tot 300 miljoen. Men houde er rekening mee
dat het genoemde percentage slechts een gemiddelde is, waarin dus niet vermeld staat dat de jaarlijkse bevolkingsgroei van enkele Centraal-amerikaanse
landen (Mexico, Panama, Guatemala, Dominicaanse Republiek, etc.) tussen
de 3,5 en de 4% zweeft.
Behalve in het uiterste Zuiden van het continent (Argentinie, Uruguay en
Chili) bevindt meer dan 50% van de bevolking zich in de rurale sector, een
situatie die scherp contrasteert met die van de ontwikkelde landen, waar —
naar bekend — niet meer dan 20% van de bevolking in de landbouw werkzaam is. Het is tekenend dat ondanks een dergelijk groot deel van de Latijnsamerikaanse bevolking in de landbouw, toch de bijdrage van de landbouw aan
het nationale produkt slechts 22% bedraagt. Dit is reeds een aanwijzing dat de
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Latijns-amerikaanse 'campo' overbelast is, althans in verhouding tot de nu
bestaande produktie-structuren. In de 'campo' overheerst nog vrijwel overal
het zg. 'latifundismo', een uit de spaanse kolonisatie daterende vorm van grootgrondbezit. Het is duidelijk dat met een sanering van deze structuren, en in
het bijzonder bij een vervanging van dit grootgrondbezit door meer economisch
geleide landbouwbedrijven, de rurale sector zeker niet overbevolkt zou zijn,
want uiteindelijk is Latijns Amerika nog ver verwijderd van wat de economen
het 'bevolkings-optimum' plegen te noemen.
Deze sanering is er echter nog niet, reden waarom men in Latijns Amerika
— en ook hier sterker dan waar ook ter wereld — een massale trek naar de
steden te zien krijgt. Er doet zich in de Latijns-amerikaanse hoofdsteden een
ongekend urbanisatie-probleem voor. De bevolking concentreert zich daarbij
in geimproviseerde bidonvilles, krottenwijken waar de elementaire levensvoorwaarden ontbreken en waar een gunstige voedingsbodem wordt gekweekt voor
een zeer ernstig proletariseringsproces in sociaal, cultureel en hygienisch opzicht. Elke stad heeft voor deze bidonvilles zijn eigen schilderachtige benaming:
het zijn de „ranchos" van Caracas, de „villas miseria" van Santiago, de „favelas" van Sao Paulo. Wie zich van dit gettoleven een idee wil vormen doet er
goed aan Oscar Lewis' geruchtmakende studie The Children of Sanchez er op
na te slaan.
Tengevolge van de zeer snelle demografische aanwas heeft de Latijns-amerikaanse bevolking zich geleidelijk aan verjongd tot op het punt dat nu 50% van
de Zuid-amerikanen minder dan 15 jaar oud en dus improduktief is. Dit vraagt
van de regeringen extra-investeringen in sociale voorzieningen, woningbouw en
onderwijs die in Europa hun weerga niet hebben.
Tevens ligt hier de belangrijkste oorzaak van de massale werkeloosheid. De
economische ontwikkeling, zelfs als die het Europese tempo zou benaderen, kan
haast niet anders dan bij deze demografische aanwas ten achter blijven, zodat
de nieuw-aangekomenen slechts voor een klein deel in het produktie-proces
kunnen worden opgenomen.
Het betreft hier niet slechts een zichtbare en in getallen weer te geven werkeloosheid, doch ook en vooral de zg. 'disguised unemployment', d.w.z. een
arbeidsoverschot dat beneden de capaciteiten werkt en dat op improduktieve
wijze een heenkomen zoekt in de tertiaire dienstensector. Dat verklaart waarom
men de Latijns-amerikaanse steden overbevolkt ziet met schoenpoetsers, krantenverkopers, venters en . .. . overheidsambtenaren; want ook de overheidsadministratie is in deze landen vooral een receptoir van werkzoekenden waarover de barmhartige bureaucratie zich dan waar ontfermt.
Deze toestand is uiteraard terug te vinden in de statistieken die over het niveau
en de spreiding van het nationale inkomen beschikbaar zijn. Het gemiddelde
inkomen per hoofd/per jaar bedraagt in Latijns Amerika ongeveer 300 dollar,
dit is 1/3 deel van het Nederlandse en 1/7 deel van het Noord-amerikaanse
inkomenspeil. Slechts Venezuela stijgt — dank zij een indrukwekkende petroleum-rijkdom — hier ver boven uit met een inkomen per capita van 1000
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dollar. Aangezien het ook bier een gemiddelde betreft, client men er zich
rekenschap van te geven dat achter dit cijfer een inkomensverdeling schuilgaat
die in sociaal opzicht de slechtste ter wereld moet worden genoemd: in Chili
b.v. legt 3% van de bevolking beslag op 25% van het nationaal inkomen,
terwijl 16% van dit inkomen moet worden verdeeld onder 55% van de chilenen.
Niet alleen in sociaal, doch ook in geografisch opzicht vindt men soortgelijke
onevenwichtigheden: in Brazilie is 80% van het inkomen — en dus van de
economische activiteit — geconcentreerd in enkele zuidelijke staten (Minas
Gerais, Sao Paulo, Parana), waartegen het miserabele Nord-Este schril afsteekt.
Het is begrijpelijk dat het gebrek aan evenwicht in de inkomensverdeling voor
een grote sociale en politieke ontevredenheid heeft gezorgd en dat alleen al dit
element ons een belangrijk deel van de revolutionaire gezindheden in Latijns
Amerika kan verklaren.
Economie
De economische ontwikkeling, als geheel gezien, is tijdens en vlak na de periode
'40 - '45 betrekkelijk snel geweest, zij het minder snel dan in Europa en aanzienlijk minder snel dan in de landen met centraal-geleide econornie. Het
internationale optimisme dat uit die tijd dateert is intussen echter weggeebd en
heeft, vooral in Latijns Amerika zelf, plaats gemaakt voor een wijdverbreid
gevoel van pessimisme en frustratie. Men begint namelijk tot de conclusie te
komen dat de opleving van de jaren '40 - '45 vooral te danken was aan de uitzonderlijk gunstige omstandigheden die voor de Latijns-amerikaanse exporten
waren gecreeerd door de oorlogsschaarste van de ontwikkelde en oorlogvoerende naties. Na afloop van de wereldoorlog daalde dan ook het ontwikkelingstempo in geheel Latijns Amerika, en in sommige landen zelfs zodanig dat er
in feite — rekening houdend met de bevolkingsgroei — een daling van het
inkomen viel te constateren. Dat wil zeggen dat er in landen als Argentinie,
Uruguay, Chili, Bolivia en Paraguay niet slechts geen vooruitgang, doch een
duidelijke achteruitgang werd geboekt.
In elk geval was de situatie in 1960 zodanig verslechterd dat President Kennedy
— die als weinigen het fundamentele probleem van Latijns Amerika onder ogen
heeft durven zien — zich genoopt zag zijn spectaculaire hulpprogramma
Alliance for Progress te lanceren, een plan dat nu — nauwelijks 5 jaren later —
een ernstige — sommigen beweren een definitieve — crisis doormaakt.
Wil Latijns Amerika voorwaarts gaan dan moet een aanzienlijk groter deel van
het nationaal inkomen worden gespaard en geinvesteerd, vooral in de sociaaleconomische infrastructuur. Aangezien de particuliere sector in infrastructurele
investeringen slechts zijdelings is geinteresseerd, wordt het de opgave van de
Latijns-amerikaanse regeringen om de kosten van dit investeringspakket met
meer belastinginkomsten te dekken.
Het ligt voor de hand dat deze belastingen door de Latijns-amerikaanse bevolking zelf worden opgebracht. In een ontwikkeld land is dit geen onmogelijke
opgave. In het geval van Latijns Amerika echter is het inkomensniveau nu
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reeds zci laag dat het overgrote deel van het persoonlijke inkomen consumptief
moet worden aangewend, waardoor er nauwelijks een marge voor besparingen
overblijft. Uiteraard kan en moet de belastingdruk op de grootgrond- en kapitaalbezittende minderheden worden verzwaard, maar het zou illusoir zijn te
veronderstellen dat uitsluitend met dit middel de economische ontwikkeling
kan worden gefinancierd.
Een andere mogelijkheid — en dit is wat tot nu toe in Latijns Amerika is
geschied — is de belastingheffing op in- en uitvoer.
Wat de uitvoer betreft houde men er echter op de eerste plaats rekening mede
dat de handelsvoorwaarden voor de Latijns-amerikaanse grondstoffen-exporten
in de laatste 20 jaar voortdurend zijn verslechterd; en op de tweede plaats dat
de prijzen van de Latijns-amerikaanse grondstoffen op de wereldmarkt aan
enorme jaarlijkse schommelingen onderhevig zijn, zodat economische instabiliteit aan de orde van de dag is.
Wat de invoer betreft kunnen slechts belastinginkomsten worden verwacht uit
de sector van de duidelijk luxe consumptiegoederen die tot nu toe onder
invloed van het demonstratie-effect in de bezittende klassen van Latijns Amerika een gretige markt vinden. De kwantitatief belangrijkere sector van in te
voeren kapitaalgoederen is al te vitaal dan dat hierop een zware belastingdruk
kan rusten. Financiering via in- en uitvoerrechten lijkt dan ook niet zeer hoopgevend.
Een derde mogelijkheid zou zijn de inkrimping van de huidige consumptie, een
maatregel die in de gegeven omstandigheden politiek niet haalbaar is, indien
men het democratische bestel overeind wil houden. Voor de uitvoering van een
dergelijke maatregel dient men te beschikken over een centraal-geleide economie en een totalitaire staatsvorm, zoals die elders in de wereld bestaat.
En hier zit — de bekende argentijnse econoom Raul Prebisch heeft dit herhaaldelijk onderstreept — het belang van de economische hulpverlening. Veel meer
dan door humanitaire, ethische en charitatieve motieven dient het verlenen van
economische hulp — gezien althans vanuit een westers standpunt — te worden
geleid door de overweging dat slechts door internationale hulp kan worden
voorkomen dat deze landen zich voor de opvoering van hun spaargraad en
hun kapitaalaccumulatie gedwongen zien zich van dictatoriale en totalitaire
stelsels te bedienen.
Voor deze overweging is des te meer aanleiding nu dat politieke huzarenstukje
reeds eenmaal is verricht door een gebaarde guerillero, die met een handvol
volgelingen — men schat 3.000 — het 35.000 man tellende leger van generaal
Batista wist te verslaan vanuit de onherbergzame Sierra Maestro van Cuba.
En meer aanleiding is er nog nadat deze zelfde guerrillero heeft verklaard van
het uitgestrekte Andes-gebergte de Zuid-amerikaanse Sierra Maestro te willen
maken.
Het is tekenend dat de 3 historische revoluties — de Mexicaanse van 1910, de
Boliviaanse van 1952 en de Cubaanse van 1958 —, hoewel geleid door intellectuelen, toch vooral konden worden uitgevochten dank zij de beslissende steun
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van de campesinos, de 'plattelanders' dus. En het is evenzeer opvallend dat de
huidige guerilla van Colombia, Venezuela, Peru, Guatemala en Brazilie voornamelijk te vinden is in de achtergebleven agrarische sector. Dit wijst er op dat
het meest explosieve element daar te vinden is en tevens dat de agrarische
structuren — in het bijzonder het 'latifundismo' — veel meer dan een strikt
economisch probleem, een sociaal-politiek probleem vormen.
Een agrarische hervorming, een begrip dat tot voor kort nog communistisch
werd genoemd, maar dat langzamerhand gelukkig enig burgerrecht begint te
verkrijgen, dient dan ook voor alles een frontale attaque tegen het 'latifundio'
te zijn, omdat dit in alle opzichten (en niet slechts in het economische) een
sta-in-de-weg is voor de economische ontwikkeling.
Latifundio

Het latifundio is niet, zoals nog wel eens wordt gedacht, een economisch grootbedrijf. Als dat zo was dan zou het probleem nog niet zo ernstig zijn. Een
latifundio is veel meer een samenleving, een maatschappij op zich, een way of
life bijna. De latifundista doet dienst als locale of regionale 'cacique', en vormt
in die hoedanigheid een van de sleutelbegrippen voor de verklaring van de
turbulente politieke geschiedenis van Latijns Amerika sinds 1810. De 'cacique',
die later zal plaats maken voor de 'caudillo' (dit is de 'cacique' met een
nationaal bereik), oefent een nagenoeg volledig monopolie uit over de economische, culturele, sociale en zelfs religieuze activiteiten van de 'peon' en van de
plaatselijke gemeenschap waarin deze leeft. Dit is waarschijnlijk — zoals Frank
Tannenbaum heeft duidelijk gemaakt — een van de ernstigste gevolgen van het
Latijns-amerikaanse grootgrondbezit: het feit dat het initiatief van de locale of
regionale gemeenschap door het latifundio is gedood. Het latifundio is in de
meeste gevallen een gesloten economie, gebaseerd op zelfvoorziening, en beschikt soms zelfs over een eigen munteenheid. Het monetaire verkeer is trouwens toch minimaal, aangezien de meeste transacties in feite ruil-transacties in
natura zijn. De 'peon' werkt een aantal dagen van de week voor de 'patron' en
krijgt in ruil daarvoor de beschikking over een stukje grond, waar hij de
overige dagen kan zorgdragen voor de meest noodzakelijke bestaansmiddelen.
Voor zaken die boven dit bestaansminimum uitstijgen is de peon gebonden aan
de credietregeling van de zg. 'tienda de raya', die eveneens eigendom is van de
patron. De voortdurend oplopende schulden die de peOn gedwongen is aan te
gaan in deze tienda de raya, maken het hem uiterst moeilijk elders een heenkomen te zoeken, zodat de mobiliteit — sociaal en geografisch — uiterst
beperkt blijft. Dikwijls bestaan er tussen peOn en patron ook andere dan economische betrekkingen, die de eerste aan de tweede binden. Het komt b.v. vaak
voor dat de peon, op zoek naar enige bescherming, de patron verzoekt om als
'padrino' of 'compadre' (doopvader) van zijn kinderen op te treden. Ook de
religieuze activiteiten vinden dikwijls binnen het latifundio plaats en in elk
geval is de wederzijdse steun tussen latifundistas en plaatselijke geestelijkheid
onmiskenbaar. Van objectieve zielzorg in de moderne zin van het woord kan
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dan ook nauwelijks worden gesproken. Dit is trouwens, globaal gesproken, de
klassieke rol van de katholieke kerk in Latijns Amerika geweest: het tegengaan
van sociale vernieuwing door een hechte binding met de bezittende klassen.
Voorzover een latifundio produceert — in dat geval spreekt men eerder van
een 'hacienda' — gaat de opbrengst meestal direct naar de stad, zodat in de
locale gemeenschap niet een geheel van secundaire economische activiteiten
kan worden opgebouwd. Men ziet dit duidelijk in het communicatienet dat een
latifundio omgeeft: toe- en afvoerwegen leiden of direct naar de stad of naar
andere latifundios.
Opvallend is trouwens het verwantschaps-patroon dat zich tussen deze families
heeft ontwikkeld, terwijl ook de politieke figuur van 'cacique' en 'caudillo' op
de klasse van latifundistas is terug te voeren. Uiteraard begint dit alles te veranderen maar juist hierin zit waarschijnlijk het explosieve element: wat zeer
snel verandert is de prise de conscience van de campesinos, wat zeer langzaam
verandert zijn de verouderde structuren. Men kan zeggen dat, vanaf het moment dat een campesino uit de dorpsgemeenschap over een transistor-radio kan
beschikken, het latifundio ten dode is opgeschreven. Dit verklaart waarom,
nog nauwelijks een jaar geleden, de revolutionnaire geestelijke Pater Camilo
Torres zich in de guerilla kon werpen met het argument dat de Colombiaanse
economie gerund werd door 24 families en dat het hem onmogelijk was gebleken deze 'olichargie' langs vreedzame weg te bestrijden.
Frontier-development onmogelijk
Velen verwonderen er zich over dat een continent dat zó is begiftigd met
natuurlijke rijkdommen en bodemschatten er toch niet in slaagt zich te ontwikkelen. Men wijst dan gaarne op de zg. 'frontier-development' van de Verenigde
Staten, waar het persoonlijke en creatieve initiatief van de settlers zo'n enorm
belangrijke rol heeft gespeeld in de ontwikkeling en openlegging van het rijke
en verre Westen. Men wijst dan hoopvol op het onontgonnen Amazone-gebied,
schijnt de Latijns-amerikaanse campesino het 'Go west, young man' toe te
roepen en begrijpt nooit helemaal waarom dit advies, ook al wordt het in het
Spaans gegeven, niet wordt opgevolgd.
We kunnen over deze idee, dacht ik, betrekkelijk kort zijn: in het Amazonegebied is niet zeer veel te halen, en zeker niet als men, zoals de Zuid-amerikaanse campesino, slechts beschikt over een machete. De natuurlijke rijkdommen
van de Amazone zijn nu eenmaal niet te vergelijken met die van de Far West
destijds. Als dat wel zo was — en men vergelijke hiermee de exploitatie van de
rijke pampa's van Argentinie — zou Latijns Amerika waarschijnlijk reeds lang
ontwikkeld zijn. Een frontier-development in Noord-amerikaanse stij1 lijkt ons
in Latijns Amerika op korte termijn uitgesloten, want voor de openlegging
van de Amazone of van welk verborgen economisch paradijs ook, is een technologisch niveau en een kapitaalvoorraad nodig die nu eenmaal niet voor
Latijns Amerika zijn weggelegd.
Wat dit betreft kunnen wij beter onze wensdromen op zij zetten en met beide
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benen op de grond blijven. En dan doel ik op de grond die nu op improduktieve en irrationele wijze door de latifundistas wordt gebruikt. Want zelfs als de
kolonisatie van tot nu toe onontgonnen gebieden mogelijk zou zijn, hetgeen
ik voorlopig uitgesloten acht, dan nog wordt hiermee het fundamentele politieke probleem van Latijns Amerika eerder omzeild dan opgelost: het feit
namelijk dat de politieke macht berust bij een elite die niet over de mentaliteit
van de 20e eeuw beschikt, en die eigenlijk meer in de handhaving van de status
quo dan in de economische ontwikkeling is geinteresseerd. Men kan op lange
termijn hiermede geen struisvogel-politiek bedrijven: Latijns Amerika heeft een
aantal ingrijpende structuur-hervormingen nodig, een sociale revolutie, zo men
wil. De Alliance for Progress, met voorstellen voor een agrarische, een fiscale
en een educatieve hervorming en een concrete aanbeveling voor de Latijnsamerikaanse integratie, betekende een eerste stap in deze richting. Van dit alles
is tot nu toe heel erg weinig terechtgekomen. Met uitzondering misschien van
de integratie van 5 kleine Centraal-amerikaanse landen, zijn de meeste van deze
hoogst noodzakelijke plannen het papieren stadium nog niet te boven gekomen.
De oorzaak hiervan schijnt te zijn dat al deze hervormingen er op gericht zijn
een status quo te wijzigen, bij de handhaving waarvan al te machtige belangengroepen geinteresseerd zijn. Het lijkt er op dat men met dit soort projecten, die
noodzakelijkerwijs de geprivilegieerde positie van de bezittende klassen moeten
aantasten teneinde gevolg te geven aan de massale eis voor meer sociale rechtvaardigheid, een stuk politieke chirurgie bedrijft die de gevestigde politieke of
economische groepsbelangen in Latijns Amerika niet wensen te ondergaan.
Hierin zit, veel meer dan in strikt economische obstakels, het belangrijkste
probleem van Latijns Amerika: het gaat er om op de eerste plaats dat de
leidende kringen de noodzaak van de economische ontwikkeling moeten leren
inzien, en op de tweede plaats dat, voorzover dat het geval is, zij niet de economische ontwikkeling kunnen willen en tegelijkertijd verouderde ideeen en instellingen als het grootgrondbezit, een eng nationalisme, corruptie en demagogie in
stand kunnen houden. Als deze leidende kringen de ogen blijven sluiten voor
het moderne sociaal-economische probleem, zal het in Latijns Amerika onvermijdelijk komen tot situaties a la Santo Domingo, waar de Verenigde Staten
het vorig jaar meenden te moeten ingrijpen „omdat de veiligheid van het Westelijk halfrond in gevaar was".
Daarmede komen we op de rol van Latijns Amerika in de internationale politiek.
Latijns Amerika en de Verenigde Staten
Dat de Europese belangstelling voor Latijns Amerika tot voor kort nihil was en
pas sinds de jaren '50 weer enigszins begint op te leven is, dunkt mij, vooral te
wijten aan de overtuiging — tot op zekere hoogte correct — dat dit continent
nu eenmaal tot de directe invloedssfeer van de Verenigde Staten moest worden
gerekend en dat de deelname van Latijns Amerika in het Westers Bondgenootschap via de binding met Noord-Amerika verzekerd was.
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Historisch gezien begint de Europese invloed in Latijns Amerika te tanen nadat
president Monroe in 1823 zijn doctrine 'Amerika voor de Amerikanen' lanceert. Nadat de VS — consequent met deze doctrine — de Mexicaanse vrijheidsstrijd tegen Napoleon in 1863 ondersteunen en als later, na het uitbreken
van de Spaans-amerikaanse oorlog, de spanjaard uit Cuba en Puerto Rico
wordt verdreven, lijkt dan ook de politieke en economische hegemonie van de
VS over de Spaanstalige zuiderburen onbetwist. Afgezien van enige indirecte
Europese beinvloeding in de vorm van een zekere besmetting met nationaalsocialistische en fascistische ideeen (Peron in Argentinie, Vargas in Brazilie en
Paz Estenssoro in Bolivia), duurt toch deze Noord-amerikaanse hegemonie
voort tot en met de 2e wereldoorlog. Onmiddellijk na 1945 kunnen de Europese
landen, ook onderling nog niet verenigd, zich eigenlijk nauwelijks een specifieke Latijns-Amerika-politiek veroorloven: zij sluiten zich geheel aan bij die
van de V.S.
De hoeksteen van die politiek is altijd geweest: de handhaving van de politieke
stabiliteit, wellicht minder omdat politieke onrust in dit continent de wereldvrede in gevaar zou kunnen brengen, dan wel omdat de — inderdaad grote —
economische belangen van de VS in Latijns Amerika bij politieke onrust niet
wel zouden varen. Het consequent volgen van deze gedragslijn ter handhaving
van stabiliteit en militaire veiligheid leidde in 1906 tot een invasie in Cuba, later
gevolgd door een militair ingrijpen in Haiti in 1915, in de Dominicaanse Republiek in 1916, in Panama in 1918, in Nicaragua in 1926 en wederom in Santo
Domingo in 1965. Acheraf bezien moet het nuttig effect van dit militaire
machtsvertoon negatief worden genoemd, vooral omdat zich zodoende in.
Latijns Amerika zeer sterke ressentimenten tegen de Verenigde Staten verspreidden. Dit anti-yanquismo is nu wellicht de grootste barriere voor een positieve
rol die de VS in Latijns Amerika zouden kunnen spelen. Als de koude oorlog
inzet en de VS tot het inzicht komen dat zij met de opmars van het communisme in Oost Europa en de opkomst van de vele neutralistische landen in Azie
en Afrika de meerderheid in de Verenigde Naties zullen verliezen, creeren zij
de Organisatie van Amerikaanse Staten als een regionale organisatie van de
Verenigde Naties en dringen er op aan dat deze OAS een eigen beslissingsbevoegdheid zal hebben in zaken het Westelijk Halfrond betreffende. De OAS
dient dus op de eerste plaats te worden gezien als een klassieke strategische
alliantie van en onder leiding van de VS en niet zozeer als een inter-amerikaans
samenwerkingsorgaan ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling, zoals nog wel eens wordt gedacht.
Tegelijkertijd sluiten de VS bilaterale militaire verdragen met een 14-tal Latijnsamerikaanse landen en uit die tijd dateert de hechte binding tussen het Pentagon en de Latijns-amerikaanse militairen, een binding die de VS in Latijns
Amerika een image bezorgt dat nauwelijks ongunstiger had kunnen zijn. De
militairen van Latijns Amerika, historische handhavers van de status quo,
hebben altijd een beslissende stem gehad in de nationale politiek, en hebben
zich in de conjunctuur van na 1945 vooral opgeworpen als de meest fervente
bestrijders van het Zuid-amerikaanse communisme. Zij hebben zich altijd ge-
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identificeerd met de behoudende kringen in Latijns Amerika en worden door
de grootste bevolkingsdelen beschouwd als een van de belangrijkste obstakels
voor de sociaal-economische vooruitgang. Toen zij de uitverkoren geallieerden
worden van de VS, bonden de Noord-amerikanen zich dan ook aan een van
de minst populaire krachten in Latijns Amerika, zodat de VS tegelijkertijd veel
sympathie en prestige verloren.
Behalve deze principiele misgreep zijn er van Noord-amerikaanse zijde ook nog
vele diplomatieke blunders begaan. De OAS, waarvan de VS nu eenmaal als
de leiders worden gezien, werpt zich, krachtens haar Charter, op voor de
bevordering van de „democratie en de rechten van de mens". Tegelijkertijd
hebben de VS nimmer geaarzeld om dictatoriale, uit militaire coups voortgekomen en anti-democratische regimes in Latijns Amerika daadwerkelijk te
ondersteunen. Bekend is nog steeds het voorbeeld van de OAS-conferentie van
1954 in Caracas, die was gewijd aan de „bevordering van de democratie in het
Westelijk Halfrond", maar die desondanks werd gehouden in een destijds
dictatoriaal bestuurd land en waar ten overvloede de Noord-amerikaanse afgevaardigde Dulles aan Generaal Perez Jimenez, op dat moment een van de
meest brutale dictatoren van Latijns Amerika, een speciale onderscheiding
„wegens bijzondere verdiensten" toekende. Bij een toch al zeer sensibele en
gepolitiseerde bevolking als de Latijns-amerikaanse kan een dergelijke diplomatieke onvoorzichtgheid — die overigens niet enig in zijn soort is — niet
anders dan de wederzijdse verstandhouding verslechteren.
Nadat vice-president Nixon tijdens een bezoek aan Venezuela in 1959 openlijk
werd uitgejouwd, met tomaten en wat dies meer zij werd bekogeld en nog
maar nauwelijks het vege lijf kon redden — deze scene moet de schrijvers van
The ugly American geinspireerd hebben — wordt onder de Kennedy-administratie een lofwaardige poging ondernomen om de traditionele militaire geallieerden te vervangen door andere: De keus valt op een politieke groepering
die weliswaar anti-communistisch was — uiteraard voor Washington een belangrijke overweging — maar die anderzijds toch ook enige sympathie genoot
onder de Latijns-amerikaanse massa's. Een beweging bovendien die bereid was
een aantal sociaal-economische hervormingen door te voeren en die juist door
dit reformisme het communisme de wind uit de zeilen zou kunnen nemen. Uit
die tijd dateert de steun van het State-Departement aan de sociaal-democratische partijen van Latijns Amerika en aan mannen als Bethancourt, Figueres,
Bosch, Munoz Marin e.a.
Econoinische hulpverlening
Een van de belangrijkste instrumenten van de Noord-amerikaanse buitenlandse
politiek is altijd geweest de economische hulpverlening door middel van schenkingen, leningen en private investeringen. Men mag stellen dat deze hulpverlening, globaal gesproken en een niet onaanzienlijke verkwisting daargelaten,
toch niet helemaal zonder effect is gebleven, al is dit effect niet te vergelijken
met dat van het Marshall-plan in Europa. Dit laatste wordt begrijpelijk als men
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overweegt dat Europa meer dan het dubbele ontving van de 20 miljard dollar
die tussen 1960 en 1970 aan Latijns Amerika werden toegezegd. Bovendien —
en dit is waarschijnlijk het belangrijkste — was het in Europa veel meer een
kwestie van wederopbouw, vergemakkelijkt door de aanwezige know-how,
mentaliteit en ondernemers-capaciteit, terwij1 in Latijns Amerika nagenoeg van
de grond of moest worden begonnen.
Het effect van de Noord-amerikaanse private investeringen daarentegen is voor
de sociaal-economische ontwikkeling aanzienlijk minder en in sommige gevallen zelfs negatief geweest. De aard en de omvang van deze investeringen is
altijd zodanig geweest, dat zij er nooit in geslaagd zijn zich werkelijk in de
Latijns-amerikaanse economieen te integreren. Zij hebben zich altijd voornamelijk beziggehouden met bepaalde basissectoren (communicatie, transport etc.),
met de exploitatie en export van een aantal, voor Latijns Amerika essentiele
monocultures (bananen, koffie, tin, petroleum, koper etc.) of met typisch commerciele activiteiten (vooral het bankwezen), waarvan de bijdrage aan de
economische ontwikkeling zeker niet zo groot is als nog wel eens wordt gedacht.
En al was het niet de aard dan is het toch in elk geval de omvang die van deze
investeringen dikwijls een staat in de staat heeft gemaakt. Geconcentreerd in
weinige — en dan nog buitenlandse — handen, leggen zij een economisch en
politiek gewicht in de schaal dat ook de regering van een ontwikkeld land niet
gaarne zou gedogen. Deze en vele andere factoren hebben er toe geleid dat de
buitenlandse investeringen het meest onmiddellijke doelwit werden van het
Latijns-amerikaanse nationalisme en het 'anti-yanquismo' in het bijzonder.
De spanningen tussen Noord- en Zuid-Amerika komen tot een kookpunt als in
1959 - '60 kort nadat Batista door Castro is omvergeworpen, Cuba zich tot het
communistische kamp bekeert. Ik zeg „kort nadat", omdat Castro onmiddellijk
na zijn overwinning en tot op het moment waarop hij in communistisch vaarwater geraakt, kan rekenen op de overweldigende sympathie van de Zuidamerikanen en zelfs op een niet te verwaarlozen populariteit in de VS.
Dan echter komt President Kennedy tot het inzicht dat de oude politiek — de
ondersteuning van de militairen ter bestrijding van het communisme — al te
simplistisch is geweest, dat zij gedoemd is te mislukken en dat, zolang de
armoede in Latijns Amerika blijft bestaan, het communisme de kop zal blijven
opsteken, hoezeer men dit ook militair te lijf gaat. Hij lanceert zijn Alliance for
Progress en hoept, door de sociaal-economische hervormingen daarin vervat,
het Latijns-amerikaanse communisme (dat trouwens maar zeer gedeeltelijk aan
Moskou of Peking gebenden is), voor te zijn.
Nu — 5 jaar later — maakt de Alliance een crisis door die door velen wordt
gezien als het begin van het einde. Deze dreigende mislukking is voldoende
belangrijk om enkele oorzaken ervan op te sporen.
De eerste bron van moeilijkheden schijnt te zijn dat de hulp vooral via gouvernementele kanalen werd verstrekt. Men dient namelijk in te zien dat vele van
de Latijns-amerikaanse regeringen niet werkelijk representatief zijn voer de

57

Latijns Amerika

volkswil en dat zij onder zeer sterke druk staan van de geprivilegieerde en
behoudzuchtige klassen. Toen Kennedy aan de hulpverlening de eis verbond
van een agrarische hervorming, kon worden verwacht dat die regeringen
waarin de 'clase latifundista' iets in de melk te brokkelen heeft, slechts symbolisch aan zijn programma zouden meewerken. Het ware waarschijnlijk ef fectiever geweest een grotere rol toe te kennen aan de deelname van particuliere,
niet-commerciele en intermediaire organisaties, vooral op locaal en regionaal
niveau: arbeiders-, boeren- en ondernemersorganisaties, coOperaties, gemeentelijke of provinciale projecten, scholen en universiteiten etc. Men vergete bovendien niet dat de Alliance for Progress niet zozeer een 'alliantie' is in de zin van
een multilateraal of internationaal programma. De hulp wordt verleend op
basis van directe bilaterale onderhandelingen tussen de VS en het hulpontvangende land in kwestie. Hierin zit het principiele verschil met het Marshall-plan,
waarin een Europese organisatie, de OECD, belast werd met de besteding en
distributie van de fondsen. Een bilateraal contact met de „grootmacht van de
Westelijke wereld" is een situatie waarin geen enkel Latijns-amerikaans land
zich gaarne geplaatst ziet.
Tenslotte mag men ook niet voorbijgaan aan het feit dat de Johnson-administratie, vooral in politiek opzicht, duidelijk is afgeweken van de lijn die oorspronkelijk door Kennedy was uitgestippeld. De nieuwe politiek vertoont een
duidelijke wending naar rechts, is aarzelend en onzeker en draagt het stempel
van een president die nu eenmaal, qua persoonlijkheid, niet in staat is om een
soortgelijk prestige en sympathie te verwekken als zijn voor Latijns Amerika
onvergetelijke voorganger.
Brazili0

Het is misschien goed dit laatste element te plaatsen in het kader van de jongste
politieke ontwikkelingen, waarvan zeker de gebeurtenissen in Brazilie, Chili en
de Dominicaanse Republiek de belangrijkste zijn. In maart 1964 moest de
Braziliaanse president Jango Goulart wijken voor een 'perfecte coup', waaruit
maarschalk Castello Branco als nieuwe president tevoorschijn kwam. Goulart
werd beschuldigd van een al te 'linkse' politiek, van communistische ideeen,
van demagogie en een gebrek aan bestuurlijke bekwaamheden zonder meer.
De VS hadden al jarenlang het geleidelijke afglijden van Goulart met bezorgdheid gadegeslagen en sympathiseerden dan ook onmiddellijk met het nieuwe
regime, ook al was dit dan in strijd met de grondidee van de Alliance for
Progress en in strijd zelfs met het concrete charter van de OAS, niet op democratische doch op militaire wijze tot stand gekomen. Wij zijn van mening dat
de VS met een al te openlijke sympathie voor het nieuwe Braziliaanse bewind,
o.a. gesymboliseerd door een grootscheepse economische hulpverlening, voorzichtig moet omspringen: de Braziliaanse militairen, die door de volksmond
met een plastische term 'gorilas' worden genoemd, zijn in geheel Latijns Amerika zeer impopulair. De Braziliaanse coup heeft dan ook onder de Zuidamerikanen zeer veel wrevel gewekt. Men kan uiteraard bezwaarlijk ontkennen
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dat Goulart als staatshoofd weinig capaciteiten bezat, dat hij zich liet leiden
door extreem-linkse pressie-groepen, en vooral dat hij de Braziliaanse economie
met een flinke inflatie van maar liefst 84% naar een vrijwel zeker bankroet
leidde. Het bewind van Castello Branco, zelf veeleer een gematigd dan een
extremistisch politicus, zit tot op heden vast in het zadel, vooral dank zij de
steun van het goedgeorganiseerde leger.
Men mag natuurlijk van deze regering geen spectaculair sociaal-economisch
ontwikkelingsprogramma verwachten, maar toch onderscheidt zij zich gunstig
van de traditionele dictaturen van Latijns Amerika in die zin dat een economisch stabilisatie-programma wordt doorgevoerd dat waarschijnlijk de Braziliaanse economie weer op de been kan helpen en dat wellicht de basis kan
leveren voor een later door te voeren programma van sociaal-economische
hervormingen, als bovenbedoeld.
Chili

Tegen het militaire bewind van Brazilie contrasteert de hoopvolle democratische ontwikkeling die Chili sinds september 1964 te zien heeft gegeven.
Niet slechts werd hier het sterke communistische volksfront per stembus
verslagen, hetgeen vooral Washington met voldoening moet hebben vervuld,
maar ook kwam hier, dank zij de fameuze burgerzin van de Chilenen, een voor
Latijns Amerika nieuw ideologisch regime aan de macht. Geen Amerikaanse
president vertolkt zo zeer het continentale leiderschap, het 'latinoamericanismo',
als juist president Frei van Chili. Frei, zelf een vooruitstrevend katholiek, heeft
— behalve aan zijn eigen uitzonderlijke kwaliteiten — ook zeer veel te danken
aan de positieve rol van de sociaal-gevoelige Chileense geestelijkheid en aan het
uitstekende voorbereidende werk van de Economische Commissie voor Latijns
Amerika van de VN, die voor een goed deel voor zijn regeringsprogram verantwoordelijk kan worden genoemd. Zeer vele Zuid-amerikanen hebben hun
hoop gevestigd op Frei's 'Revolucidn en Libertad' en op de ideologie die hij
aanhangt: de christen-democratie wordt nogal eens gezien als „het enige alternatief op lange termijn voor het Latijns-amerikaanse communisme".
Nu — na anderhalf jaar — heeft men de indruk dat de hooggespannen verwachtingen van toen enigszins aan een zijden draadje beginnen te hangen.
Het eerste probleem waarmee Frei zich geconfronteerd ziet komt van extreemlinkse zijde en betreft de originele overeenkomst die Frei heeft getroffen met
de Noord-amerikaanse koper-exploitatiemaatschappijen, die voor een goed deel
voor de Chileense deviezen verantwoordelijk zijn. Het communistische yolksfront heeft tegen dit plan, bedoeld om deze maatschappijen in de Chileense
economie te integreren en de koperinkomsten aanzienlijk te verhogen, een
violente oppositie gevoerd, en was bij monde van volksfront-leider Salvador
Allende van mening dat „het chileense yolk zich door deze overeenkomst met
de VS compromitteerde met internationale delinquenten, die overal ter wereld
en met name in Vietnam en Santo Domingo het kolonialisme en het imperialisme vertegenwoordigen". Dit heeft er toe geleid dat Chili het afgelopen jaar
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geplaagd is geweest door aanhoudende stakingen van de communistische
arbeiders-organisaties en dat de uiteindelijk gevonden formule van het koperakkoord niet meer overeenkomt met Frei's aanvankelijke bedoelingen.
Het tweede probleem, van extreem-rechtse zijde, wordt gevormd door Frei's
plannen voor een landhervorming. Hiertegen wordt een weinig bona-fide verzet
gepleegd door de conservatieve partij en de daarin verenigde latifundistas, die
hun privileges door Frei's agrarische plannen bedreigd zien.
Santo Domingo

Velen beginnen zich naar aanleiding van de Chileense ervaringen of te vragen
of inderdaad de zg. 'revoluciOn pacifica', d.w.z. een snel en niet-gewelddadig
hervormings- en ontwikkelingsproces, als een utopie moet worden beschouwd
en of het in Latijns Amerika onvermijdelijk moet komen tot een revolutie in
Dominicaanse stijl. Over dit laatste nog een enkel woord.
Het is zeer betreurenswaardig dat de grootmacht van de VS, aan het schrikken
gemaakt — zoals zij zelf zeiden — door een 59-tal (!) extreem-linkse Dominicanen, andermaal naar de wapens hebben gegrepen om een vermeend communistische opstand de kop in te drukken. Men kan de Zuidamerikanen voorwaar
niet kwalijk nemen dat zij, met een dergelijk voorbeeld van militair machtsvertoon bij de hand, aan het woord 'democratie' nog maar weinig waarde
hechten. De communistische infiltratie was zeker in de eerste dagen minimaal.
De lijfelijke aanwezigheid van de 40.000 Noord-amerikaanse mariniers heeft
olie op het vuur gegooid, heeft de communistische groepen — die intussen
inderdaad sterk zijn gegroeid — een machtig propaganda-wapen in de schoot
geworpen, heeft het prestige van de VS andermaal een gevoelige knak gegeven
in geheel Latijns Amerika en heeft de ressentimenten en haatgevoelens onder de
Dominicanen op een kookpunt gebracht.
Totdat het tegendeel bewezen is geloven wij niet dat dit klimaat, waarin uiteindelijk president Balaguer aan het bewind is gekomen, zich erg leent voor de
sociaal-economische ontwikkeling die het Dominicaanse yolk bitter hard nodig
heeft.
* * *

Door al deze factoren is de rol van de VS in Latijns Amerika in grote moeilijkheden en ernstig discrediet geraakt. Het ware te wensen dat Europa — en daar
zien de Zuid-amerikanen naar uit — zich voor de problemen van dit halfrond
gaat interesseren. Europa — en bij voorkeur een verenigd Europa — kan een
evenwicht-brengende verantwoordelijkheid in Latijns Amerika dragen, al was
het slechts door voor het anti-yanquismo een ander dan een communistisch
alternatief te bieden.

De dichter Paul Snoek
Virtuositeit en geestelijke dimensie
Lieve Scheer

Met zijn bundels Hercules en Nostradamus heeft Paul Snoek een reeds afgerond levenswerk geschreven. Men zou hem niet graag meer uit onze letterkunde
wegdenken, om de rijke inhoud, die zich in en door de vorm openbaart. Op
zijn beste momenten heeft Paul Snoek de taal op een eigen wijze weten to
hanteren, zodat niet slechts het semantische aspect ervan, maar ook klank,
ritme, woordkeuze, beelden en zinsbouw tot in hun fijnste schakeringen de
uitdrukking werden van zijn diepste persoonlijkheid. Dat wil ik even aan de
hand van een drietal gedichten duidelijk laten warden.
Een zwemmer is een ruiter
Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water,
is liefhebben met elke nog bruikbare porie,
is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren.
En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers,
is met armen en benen aloude geheimen vertellen
aan het altijd allesbegrijpende water.
lk inoet bekennen dat ik gek ben van het water.
Want in het water adem ik water, in het water
word ik een schepper die zijn schepping omhelst,
en in het water kan men nooit geheel alleen zijn
en toch nog eenzaam blUven.
Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.
Wie dit gedicht leest, wordt onvermijdelijk meegevoerd door de extatische en
blijde toon. Er klinkt een levensverrukking uit op, zo pril en jeugdig als 't
lachen van een kind. De hoge, klare a-klanken sprankelen een heldere vreugde
over de hele tekst. Blij genietend voelt men zich met de zwemmer
„losbandig slapen in spartelend water".
De steeds weerkerende a-klank is als de frisse aanraking van het element dat
ons omvloeit als wij
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,met armen en benen aloude geheimen vertellen
aan het altijd allesbegrijpende water".
Gecombineerd met de stuwende w roept hij de koele golfslag op waarmee wij
ons zwemmend in het nat verliezen:
,want in het water adem ik water, in het water
word ik een schepper die zijn schepping omhelst".
Hier geen a die klagend is (als in Gezelles Gij bads op enen berg) of traag en
slepend (als in Van de Woestijnes Vaderhuis), maar helder als kristal. Dat
komt doordat zij opklinkt tegen een achtergrond van zuiver aflijnende occlusieven en fijne, korte e-klanken, terwijl vochtige tweeklanken en koele lopende
l's het weke vloeien van het water voelbaar maken. Wat een weelde van fysisch
genot kunnen wij proeven als wij zwemmend „liefhebben met elke nog bruikbare porie" of „einde/oos vrij zijn". Hoe licht en klaar voelen wij het water
over onze ledematen spoelen door de achtergrond van 1 en ei in vers 5 en 6 en
met welk een blij geluk beleven wij ons „een beetje bijna heilig zijn" als wij er
het zijnsmysterie in aanvoelen.
Men kan deze klankschoonheid echter niet smaken zonder zich te laten meevoeren door de enthousiaste stuwing van het ritme, dat op zijn beurt te maken
heeft met de opstapelende structuur. Snel en stijgend is de litanieachtige amplificatie die Snoek zo lief is. Cascadeachtig worden de zinnen uitgebouwd tot
strofen, terwijl deze cascadeachtige strofen zelf naar elkaar verwijzen door een
overkoepelende structuur van herhalingen. Dat principe der veelvoudigheid is
typerend voor de ritmiek van Paul Snoek. Het verleent zijn vrij vers de noodzakelijke inwendige spankracht en dynamische geladenheid.
Niet alleen op syntactisch maar ook op fonetisch gebied houdt Paul Snoek van
herhalingen. Dichten is voor hem „toveren met echo's". Daardoor accentueert
hij de ritmische toppen tot duidelijke hoogtepunten, die golving brengen in het
vers, of, als de bogen van een „eeuwige arkade" over de verzen heenvluchten
naar het slot toe. Terwijl de binaire echotechniek van Gezelle b.v. harmonische
wieging brengt in het vers, stuwt de drie- of viervorm van Paul Snoek het vers
vooruit in een constant verder bewegen en middelpuntvliedend dynamisme;
doordat de echo's daarbij meestal twee, drie fonemen, ja zelfs hele syllaben
gelijk hebben, ontstaat er een meeslepende, haast fysisch obsederende cadans.
Een paar voorbeelden:
Zwemmen is aloude geheimen vertellen aan het altijd allesbegrijpende water
lk moet bekennen dat ik gek ben van het water
in het water adem ik water, in het water
word ik een schepper die zijn schepping omhelst
in het water kan men nooit geheel alleen zijn en toch nog eenzaam blijven.
Die cadans past volledig bij het pan-dynamisme, het voordurend op weg zijn,
alsook bij de fysisch-vitale ontvankelijkheid en uitbundige lichaamsbeleving,
aspecten die thematisch zo belangrijk zijn in het oeuvre van Paul Snoek. Is het
niet alsof men, door deze echo's meegesleept, de beweeglijkheid „tast met
vingers", „met armen en benen", „met elke nog bruikbare porie"?
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Even kenmerkend is echter dat de naar de trance gaande climax die door de
syntactische en fonetische opsommingstechniek geschapen wordt, bij het bereiken van zijn hoogtepunt plots afgebroken wordt en, na een laatste, ingehouden gestamel, uitmondt in een ademloos zwijgen. Na de strofen-overkoepelende
opsomming, een enkel aarzelend vers:
„Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn".
Zeer dikwijls in de poezie van Paul Snoek eindigt de beroesde opstapelende
techniek in zulke huiverende en schroomvolle verstilling. De extremen roepen
elkander op. De middelpuntvliedende extase wekt na een steeds heftiger expansiviteit vanzelf de nood aan een middelpuntzoekend verzinken. Het getuigt voor
de authenticiteit van dit dichterschap dat wij op ritmisch gebied als grondprincipe herkennen iets wat thematisch zo belangrijk is: innerlijke polariteit1.
In de opstapelende structuur en de echotechniek is er echter nog een ander
aspect van dit dichterschap te herkennen; het overvloedig omspringen met
vormelementen wekt ontegenzeglijk een indruk van weelde. Paul Snoek, de
dichter die thematisch houdt van edele metalen en fonkelend gesteente, van
sierlijke gebaren, zacht fluweel en glanzende zijde, openbaart zich hier als
minnaar van taalschoon. Opvallend voor zijn estheticisme is b.v. dat hij, liefhebber van gebouwen en voorwerpen waar een waas van ouderdom over ligt,
in een wellicht onbewust verlangen naar archaische schoonheid, teruggrijpt
naar retorische stijlprincipes zoals repetitio, amplificatie of ritmische cursus.
Men beluistere in dat verband welke gedragenheid hij aan zijn vers weet te
geven door het in de cursus planus (' - - ' -) te laten uitlopen. Hij drapeert zijn
poezie met het rijkelijk geschitter van zijn virtuositeit.
In een tweede geclicht, Hercules, kunnen wij het beeld dat we zo pas schetsten
nu eens bevestigd zien, dan weer schakerend aanvullen.
Hercules
Gedronken worden gelijk het water en zijn
het vloeibaar lichaain dat de aarde
bestendig omhelst in zeeen en rivieren.
De dalen bevolken met levende dieren,
ook zweven in leegten geweldig en vlakten
beschermen met lucht en veilige wolken.
Jaren bij voorbaat, van zuivere regens
welriekend, de wouden bewonen
en de dubbele bodems der olUven bergen
prachtig beheersen met goedheid en licht.
Straiten met sterfte en vanuit de zee het land
bedwelmen. De bliksem plooien naar believen.
Zo de sterkste zijn der mannelijke goden
en mooier slapen dan de mooiste der godinnen.
1 Men vergelijke nog met het ingehouden slot van Nostradamus, p. 30, 36, Renaissance,
p. 48, 69 e.a.

63

De dichter Paul Snoek

Men herkent de opstapelingstechniek waarmee de enthousiaste dichter zijn
dromen uitbouwt. De overal aanwezige 1-klank maakt alles vloeiend. Toch is
het ritme enigszins anders. Het is minder cascadeachtig en minder pulserend.
We horen niet meer de krachtige regelmaat van de zwemslag. De versbeweging
is gedragener, maar ook minder afgelijnd. Een bijna regelmatig gebruik van
de anapest geeft wijding. Lange klanken rekken het vers en scheppen ruimte:
„zeeen en rivieren . . . . zweven in leegten jaren bij voorbaat . . . . regens . . . .
de wouden bewonen". De grenzen worden weggespoeld door de enjambementen en de verzen stromen in elkaar over. Dat past zeer goed bij de kosmische
breedheid van het onderwerp. Het panta rhei van de versbeweging roept de
scheppende kracht op van een alomaanwezig eerste zijn (de zon, het licht, een
goddelijke geeft?) dat over water en land zweeft en alles bezielt. Hoe mooi is
de eeuwige kosmische beweging opgevangen in de enjambementen van 2 naar
3, van 5 naar 6 en van 11 naar 12; met welke gedragenheid suggereert intussen
de dubbelvorm de cyclische hatmonie van deze wentelende kosmos!
Wat het vers intussen door verbreding en verhevenheid aan dynamisme inboet,
wint de dichter met andere middelen weer in. Zeer vele zinsaccenten vallen
vooraan in het vers, waardoor het iets abrupts en uitbundigs krijgt. Geen
slepend of vragend, maar een exploderend vers past om een enthousiaste
levensdroom uit to tekenen.
Consequenter ook dan in vorig gedicht kiest de dichter de open zinsconstructie
waardoor de diepe stemdaling van het zinseinde vermeden wordt. Tevens krijgt
het vooropgezette werkwoord daardoor een sterke gevoelsemfase. Men vergelijke de verzen zoals Snoek ze schreef even met de meer normale zinsbouw:
„gelijk het water gedronken worden en het vloeibaar lichaam zijn.... ook in
geweldige leegte zweven . . .".
Het enjambement tenslotte werkt niet alleen verbredend maar ook intensifierend. Het brengt telkens een hevige snok en felle bewogenheid in het ritme.
Hoe mak zou het gedicht worden zonder de oversprongen die Snoek terecht
invoegde!
„Gedronken worden gelijk het water
en het vloeibaar lichaam zijn
dat de aarde bestendig omhelst in zeeen en rivieren
ook zweven in geweldige leegten
en vlakten beschermen met lucht en veilige wolken ..".
Nu wij timbre, intonatie en tempo van Snoeks poezie hebben leren beluisteren
en herkennen, wil ik even de stijl onderzoeken. Indien Snoek een groot dichter
is, moet het woordgebruik eenzelfde poetische persoonlijkheid reveleren.
Het eerste dat voor het woordgebruik opvalt, is het kinderlijk-verrukt aanwenden van krachttermen. Absolute woorden, superlatieven, woorden met sterke
gevoelsemfase maken de stijl buitengewoon dynamisch en expansief: in de twee
vorige gedichten ontmoeten wij zomaar eventjes bestendig, nooit, elke, eindeloos, altijd, aloud, alles, gek zijn van, geweldig, prachtig, naar believen, met
armen en benen, de sterkste, de mooiste. Dat past volledig bij de enthousiaste
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toon en de opstapelende structuur. Ook het gebruik van meervoudsvormen ligt
in die lijn. Samen met het brede ritme dragen zij ertoe bij om een kosmische
ruimte te scheppen. Wat een weids visioen gaat er voor ons open als de dichter
aanwezig wil zijn in „zeeen en rivieren . . . . leegten geweldig en vlakten . . . .
regens . . .. wouden".
Met het stuwende ritme stemt het gebruik overeen van woorden die een
beweging of een worden uitdrukken: vloeibaar, omhelzen, zweven, vanuit de
zee het land bedwelmen, de bliksem plooien, zwemmen, ruiter, spartelen, betasten, ademen, warden, scheppen. Typisch voor het pandynamisme van Paul
Snoek is dat hij slapen en liefhebben hier een betekenisverschuiving laat ondergaan in dynamische richting. Hij stelt beide immers gelijk met zwemmen,
beweeglijkheid. Liefhebben is voor hem geen gevoel, maar een daad waarvoor
men elke vezel van het lichaam kan „gebruiken". Slapen is geen toestand van
actieloosheid of afwezig zijn, maar zich ongebonden overgeven aan een allesdoordringende harmonie; met de eigenaardige betekenisverschuiving die Snoek
dat woordje laat ondergaan moet het de belangrijke polaire spanning oplossen
die in hem bestaat tussen drang naar beweging („vloeien", en „zweven",
„straffen", „bedwelmen" en „plooien") en drang om onveranderlijk zichzelf te
blijven (te „beheersen" en „bodems" te „bewonen"). Soms echter, zoals in het
motief van de dynamische slaap beleeft Snoek de twee polen van zijn wezen
gelijktijdig. Ook in het „bestendig omhelzings"-gebaar zoekt hij beide te verzoenen.
Samenhangend met de fysisch-mimetische gevoeligheid voor klank en ritme
openbaart zich ook in de woordkeuze een zeer sterk lichaamsgevoelen. De
gedichten van Paul Snoek zitten vol motiefwoorden die naar de lichamelijkheid
verwijzen. De twee besproken teksten leveren al een heel lijstje op: ademen,
drinken, omhelzen, slapen, zwemmen, betasten, lichaam, vingers, porie, armen
en benen!
Een ander aspect is dat de stijl, juist zoals ritme en structuur, een oratorische
inslag vertoont. Snoek is redenaar. Hij wil niet slechts een beleving, zelfs niet
eerst en vooral een beleving op ons overdragen, maar betogen, overtuigen,
„waarheid" brengen. Vanaf Richelieu is er geen woord dat zo veelvuldig verschijnt als het laatste. In de twee bovenstaande gedichten uit Hercules komt
het nog niet voor; de redenaar openbaart zich echter in allerlei stijlverschijnselen. Let op de aforistische inslag en de betogende copula-constructies: zwemmen is, is, . . . is; merk verder het redengevend want, het synthetiserende zo, de
toegevende wending ik moet bekennen. Ook van de paradox bedient hij zich in
Een zwemmer vv. 10 en 11 en Hercules 13 en 14. (De paradox is bij Snoek
echter veel meer dan een retorisch stijlprincipe, hij drukt een antithetisch
levensgevoel uit).
Samenhangend met deze betogende zelfzekerheid die zich in Richelieu uitbouwt tot een bewust-profetische houding is het vrij omspringen met taalmateriaal. Aan losbandig geeft Snoek een nieuwe, etymologische betekenis; hij
bedoelt ermee: bevrijd zijn van alle beknelling en hindernis die de mens van
zichzelf alieneren. Hij gebruikt de grondvorm veilige i.p.v. het afgeleide
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beveiligende, verkiest water te benoemen met het woord dat het dichtst in zijn
bereik ligt: lichaam i.p.v. het abstracte 'element' of structureert op eigen
houtje een nieuwe groep: een beetje bijna heilig. De vanzelfsprekendheid waarmee de dichter het Nederlandse taalgevoel aldus met de voeten treedt, heeft bij
al haar sterke affirmatiekracht ook iets kinderlijk-onbevangens. We krijgen een
directe associatieve taal, een verwoording die niet eerst langs het ordenende en
abstraherende intellect is geweest.
Het vreemde is echter dat deze dichter, die dikwijls de indruk geeft niet uitgesproken te geraken, en zich te vermeien in een opstapeling van taalschoon,
soms, in een plotse reactie, alle woorduitbundigheid laat varen om te vervallen
in een tautologisch gestamel (weerom polariteit!). Op het hoogtepunt van zijn
climax vindt de dichter geen ander woord om de essentie van de dingen uit te
drukken dan de herhaling: „in het water adem ik water" en „mooier dan de
mooiste der godinnen". Juist door zulke bekentenis van onmacht weet hij
echter de grondeloze onuitzegbaarheid van de dingen te suggereren.
We gaan nu over naar het magnifieke slotgedicht van Nostradamus.
Barbaar
Barbaar in miin mond,
ik verkondig de bloedende tondel der waarheid,
niet uit liefde maar uit nachteliike zwaarte,
niet de vrede maar de hemelsbrede klaarte ik verkondig
in het ankerwerpend licht van God.
Want God, ik draag hem langzaam en gestadig
als de marmeren long van het water,
ik draag hem gulzig en verzadigd
in het zachte zadel van mijn slaap.
Lang in de zaaiende heuvels der handen en vruchtbaar,
lief in de leegte der trillende liefde

en in miin lichaam reeuws en mondeloos
of schreeuwend als de honger in de wortel.
De lezer herkent Snoek in de enthousiaste cascadetechniek die het ritme doorheen drie strofen aitijd hoger laat klimmen, het exploderend versbegin, het
vasthouden aan de rechtstreekse woordorde met haar stijgende intonatie, de
golvende klankecho's, de ritmische dubbelvorm die harmonic en gedragenheid
schept, de weelde aan klankschoon, enz. Prachtig b.v. is de voile warme a-klank
die in combinatie met de z een haast fysisch gevoel van zaligheid en verzadiging oproept, terwijl het ritme de soepele cadans heeft van paardrijden.
Op stilistisch gebied vloeien de dichter soms echte vondsten in de pen. Zo
wanneer hij het versterkende hemels-breed zijn oorspronkelijke trefkracht geeft
door het te verbinden met klaarte en God, of de woorden gulzig en verzadigd
intensiveert door ze op onverwachte wijze met elkaar te verbinden. De over-
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vloed aan bepalingen werkt intensiverend en geeft een indruk van weelde tegelijk. De motieven van mond, bloeden, long, gulzig, slaap, handen, bevestigen
ons beeld van Snoek als dichter der lichamelijkheid. Verder zien we dat de
retorische allure (die we nog terugvinden in parallellisme, redengevend want en
paradox) geevolueerd is tot een bewust-profetische houding. Snoek dient zich
aan als de „verkondiger" van „waarheid" en zet met sterke bevestigingswil zijn
standpunt uiteen in een dubbele niet-maar-constructie, terwijl de uitspraak
„Niet de vrede ik verkondig" een messiaans accent brengt. Vervolgens staan
nood aan actie (zaaiende, trillende, schreeuwend) en behoefte aan vastheid
(gestadig, dragen) weerom tegenover elkaar. De polariteit tussen beide poogt de
dichter ook ditmaal te overkoepelen in het motief van de slaap als zadel (instrument van beweeglijkheid) of van het anker-werpen (beweging naar de rust toe).
Nu wij reeds drie gedichten van Paul Snoek voor ons hebben liggen, wil ik
echter een stap verder gaan en de diepere betekenis van zijn dichterschap even
belichten. Bij lectuur van het eerste podem zou men menen voor iets te staan
dat het midden houdt tussen vitalistische dithyrambe en esthetisch pronkstuk.
Wie dieper ingaat op het werk van Snoek en de gedichten met elkaar confronteert, geraakt echter stilaan op het spoor van een hele levensfilosofie.
In Een zwemmer . . . . zing de dichter de lof van momenten waarop de mens
in „eindeloos vrij zijn" de innerlijke harmonie mag beleven van zijn krachten,
doelgericht naar een „liefhebben", een communie met een allesomvattend zijnsmysterie, gesymboliseerd in het „water". In die overgave van zijn hele wezen
langs de bezielde lichamelijkheid van „armen en benen" wordt de oorspronkelijke „aloude" en verborgen zin van zijn wezen tot een verwoordbare en vanzelfsprekende werkelijkheid tussen hem en het al. Deze diepere achtergrond van
Een zwemmer voelt iedereen met zijn eigen bezielde lichamelijkheid wellicht
spontaan aan. Hem op deze wijze verwoorden durf ik slechts nadat ik door
aandachtige studie de juiste betekenis van woorden zoals water, ademen, slapen,
omhelzen heb leren begrijpen. Het is niet toevallig dat de dichter in het laatste
vers het woordje heilig gebruikt. Hij heeft daarmee deze diepere zin geraakt die
hij onbewust in zijn gedicht heeft gelegd; het diminuerende „een beetje bijna"
maakt heel deze enthousiaste uiting over het zwemmen tot de vage afschaduwing van een veel grotere, onverwoordbare droom.
Ook Hercules is een gedicht van verlangen, maar enigszins in een andere richting. In zijn allereerste gedicht, Archipel, heeft Snoek zijn dichterlijk bestaan
als een dubbele gave omschreven: een overgave aan God en een liefdedienst
van de medemensen. Een zwemmer werkt het eerste facet uit. In Hercules wil
de dichter deel hebben aan het zijn zelf van het water, zijn grootheid en zijn
schoonheid, om van daaruit alle wezens van de kosmos te koesteren en te
voltooien. Hij wil als water „vloeibaar" zijn om eindeloze gaven te kunnen
uitstrooien, leven te kunnen scheppen en te kunnen koesteren met „goedheid en
licht", te „beschermen", „gedronken" te worden. Even zuiver symbolisch als
het vorige is dat gedicht echter niet. Hier en daar gaat die diepere zin wel
eventjes verloren in een bijna kinderlijke krachtpatserij.
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Een zwemmer en Hercules, twee facetten van eenzelfde droom. In beide gedichten echter is de filosofie, zoals in heel de bundel, zo pril dat ze niet eens
van haar eigen bestaan afweet. In Nostradamus wordt dat anders. De geestelijke achtergrond verschijnt er niet meer toevallig, maar als bewuste beschouwing. Hij wordt rijker aan ideeen, vooral vanuit het besef van onze ongeneeslijke beperktheid. Snoek laat zich niet meer gaan in een beroesde droom van
eindeloos vervuld worden en eindeloos geven, omdat hij ervaren heeft dat die
droom in eeuwige antithese staat met de realiteit van ons menselijk tekort.
Samen met deze ontwikkeling in meer bewust beschouwelijke richting maakt de
symboliek van het water plaats voor die van het licht. Dat gezegd zijnde kan ik
de inhoud van Barbaar parafraseren.
De waarheid die ik in me woord wil laten worden, kan ik met mijn „barbaarse
mond", die lichaam betekent en begrensdheid, slechts gehavend meedelen. Dat
doet „bloeden"2 . Juist het lijden echter maakt mijn waarheid tot een tondel
waaruit men vuur en licht slaat. Deze boodschap spreek ik niet vanuit bereikt
„liefde"-geluk, maar vanuit „nachtelijke zwaarte". Mijn woord bevat geen
„vrede" voor nu, maar wel hoop op de uiteindelijke zin, een „hemelsbrede
klaarte" wanneer alles zijn bestemming zal vinden in God, de ankerplaats waar
ons verlangen naar uitgaat.
De tweede strofe werkt, zoals Een zwemmer, minder extatisch maar tevens
rijper, de nood aan persoonlijke voltooiing uit:
Dat geloof in God, deelt de dichter op poetische wijze mee, draag ik in me als
„een long van het water", als een levensprincipe van het beste en zuiverste in
mezelf; dat geloof is vreugde en heimwee, honger en bevrediging tegelijk, doch
het is rustig en diep als de slaap.
De derde strofe sluit eerder aan bij Hercules, maar eindigt in de brandende
smart om een onvoltooid bestaan.
Dat geloof in God richt mijn actieve leven, mijn _handen", en leert me de
anderen in hun fundamentele I evensbehoeften tegemoetkomen „zaaiend" en
„vruchtbaar". Dat geloof is ook een liefde die in me groeit als ik door de
beproeving leer afsterven van mezelf tot „leegte", en als ik strijd tegen de
„schreeuwende honger" van mijn lichamelijk en beperkt wezen, dat geen orgaan
heeft waar de geestelijke werkelijkheid woord kan worden, maar integendeel
„mondeloos" ingeworteld is in egoistische en agressieve ikgebondenheid3 . Altijd
en door alles heen „draag" ik echter — gelukkig of strijdend — in me Gods
wordende aanwezigheid.
Ik weet dat de afstand tussen de manier waarop Snoek verwoordt wat hem
beweegt en mijn verklaring zeer groot kan schijnen. In mijn boekje, De pailsche wereld van Paul Snoek4, kan men echter de fundering van al mijn beweringen vinden.
2 „bloedend" slaat en op de waarheid en op degene langs wie die waarheid spreekt.
3 De „honger in de wortel" is, juist zoals „de mergzuigende bodem", „de zwelgende nacht",
„de slurpende stem van de diepte" een bestendige bedreiging voor de geestelijke waarden.
4 Uitg. Manteau, 1966.
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Tot slot dan een appreciatie van deze gedichten als geestelijk dagboek. Al is het
pathos ervan tot Nachtschade iets te exaltant om duurzaam te zijn, het avontuur van Hercules tot die laatste cyclus gedichten is een beleving die ik geboeid
heb meegemaakt. Men ontdekt een menselijk bestaan dat zich groeiend rekenschap begint te geven van zichzelf. In Hercules doet Snoek — onbewust —
de verrukte ontdekking van zijn geestelijke mogelijkheden; in dezelfde bundel
zijn er echter ook liederen van onmacht, ontluistering en pijn. In Richelieu
spitst de antithese zich toe: meer en meer moet de dichter ondervinden dat de
geestelijke opgave en het menselijk tekort onscheidbaar verbonden zijn. Hij
weet echter niet wat hij met die polariteit moet doen. Ze kwetst hem, beklemt
hem, obsedeert hem, maar een evenwichtspunt vindt hij niet. Zo komt het dat
er in die bundel weinig zuivere gedichten zijn. In Nostradamus krijgt hij greep
op zijn problematiek: hij omlijnt haar en doet met een golf van geluk een
verantwoorde keuze. In Nachtschade is de eerste vloed van geluk gaan liggen.
Nu horen wij een volwassene aan het woord, iemand die tot het inzicht is
gekomen dat de antithese niet in een roes kan opgelost worden, maar dat wij
ermee moeten leren leven, met moed en berusting tegelijkertijd.

Het Afscheid
Een beeldroman van R. Verhavert
Eric De Kuyper

Het Afscheid1 , de film welke Roland Verhavert gemaakt heeft naar de gelijk-

namige roman van Ivo Michiels 2 , zou men een beeldroman kunnen noemen.
En dit in de tweevoudige betekenis die men aan dit woord kan geven: een
letterlijke transpositie van een roman in beelden, en een verhaal verteld aan de
hand van plaatjes. Daarmee valt mijn kritiek misschien uiteen in een dubbele
'approach', die sommigen dubbelzinnig kan lijken (vooral dan omdat het hier
gaat om een Vlaamse film, een omstandigheid waarmee ik meende geen
rekening te moeten houden). Het is echter niet zo onlogisch, geloof ik, een film
tegelijkertijd geslaagd en mislukt te noemen, handig en stuntelig, charmerend
en irriterend. Kan ik dit echter ook waar maken door de manier waarop ik de
film 'lees' en niet alleen 'onderga'?
Zoals de roman draait de film rond een klein voorval. Pierre (Julien Schoenaerts) is een zeeman die weer aan wal komt. Hij en zijn vrouw Laure (Petra,
Laseur) hebben zich trachten aan te passen aan het ritme van het zeemansleven: lange afwezigheden, onderbroken door korte verblijven aan wal in wat
een gezinsmilieu zou moeten zijn. Het schip waarop Pierre vaart, wordt met
een speciale opdracht belast. Geinsinueerd wordt dat de politieke toestand in
Kongo er iets mee te maken kan hebben; verder wordt er niet op ingegaan en
het is trouwens van weinig belang voor het verloop van het verhaal. Hierdoor
wordt de bemanning echter verplicht zich dagelijks te komen melden; de vertrekdatum blij ft onbekend.
Een romanthema als dit leende zich bijzonder goed tot een filmische bewerking.
Aan de basis een heel concrete, zelfs banale handeling, een situatie die niet als
metafoor gebruikt hoeft te worden omdat de metafoor er als het ware reeds
organisch mee vergroeid is. In het steeds weer herhaalde afscheid, in dit ritueel
van het vertrek, dat door de omstandigheden ineens absurde tinten krijgt,
schuilt een bewustwording van het dagelijkse afsterven, van de alledaagse dood,
die in iedere beweging, in ieder ogenblik latent aanwezig is. De film echter
brengt hiervan, helaas, bijna niets tot uitdrukking. En de oorzaak daarvan is,
1 Het Afscheid. Scenario en dialogen: I. Michiels en R. Verhavert. Realisatie: R. Verhavert.
Muziek: H. M. Majewski. Camera: H. Wuyts.
2 No Michiels, Het Afscheid, De Bezige Bij, 19602 . Cfr. F. Van Bladel, Straks nzisschien,
in Streven, januari 1958, pp., 366 - 370.
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geloof ik, vrij simpel: een filmisch onzuivere situering van de temporaliteit en
van de handelingen die in deze tijd verlopen.
De motor van het hele thema is een tot het uiterste gedreven tijdsbeleving.
Voor Pierre had de min of meer regelmatige verdeling in weggaan en terugkeren aan het bestaan een soort van evenwicht verleend. Dat dit slechts in
schijn zo was, wordt duidelijk wanneer het afscheidsritueel dagelijks herhaald
dient te worden. Dan treedt de factor tijd op als een onverdraaglijk mechaniserend element, dat tiranniserend ingrijpt op de normale gang van het bestaan,
het normale tijdsverloop of wat we zo noemen. In de temporaliteit gaat het
fatalistische dreigement schuil dat de mensen uit Het Afscheid en voornamelijk
Pierre beloert. En des te fatalistischer is deze dreiging omdat de mens er geen
vat op krijgt, omdat ze nergens op de voorgrond treedt (zoals dit bijvoorbeeld
wel het geval is in een thriller, waarin het meestal tot een openlijke wedren met
de tijd komt), maar heimelijk in het hele gebeuren meetrilt. De personages uit
Het Afscheid worden door de tijd stilletjes opgevreten; de tijd is hier in alle
handelingen aanwezig. Vanzelf dringt zich in dit verband een vergelijking op
met La Bale des Anges (1962) van Jacques Demy. Het bestaan van de hoofdfiguur (Jeanne Moreau) wordt hier geritmeerd door de roulette. Deze extreme
spanning is voor haar van vitaal belang. Zij is niet verslaafd aan het spel, maar
aan de tijd en indirect aan het leven. En concreet wordt dit filmisch zichtbaar
gemaakt. In de film van Verhavert daarentegen gebeurt alles in een soort tijdsvacutim. Het is echt niet voldoende, mee te delen dat Pierre elke dag terug
moet naar zijn schip opdat dit ook 'factisch' in de film aangevoeld zou worden.
Natuurlijk wordt bier geen simplistische tijdssituering met klok en kalender
verwacht, wel echter een voortdurende presence van het element tijd, dat niet
alleen de aanleiding, maar tenslotte ook het doel is van het hele gebeuren.
Dit is nu juist het verschil met een roman: de film eist een concreet uitgangspunt, waarop daarna de meest subjectivistische uitweidingen geent kunnen
worden. Deze concrete basis- en ondertoon diende bier de temporaliteit te zijn,
die uitgaande van Michiels' thema heel goed gesuggereerd had kunnen worden,
maar nu bijna uitsluitend via de dialoog wordt meegedeeld. Op een voor de
hand liggende wijze had dit kunnen gebeuren door middel van de 'rituele
handelingen'. Een voorbeeld: als Pierre 's avonds van de rein terugkomt, neemt
hij steeds de tram; als hij 's morgens opnieuw vertrekt, neemt hij een taxi.
Mede door deze kleine gewoonten, die nu vanwege de bijzondere situatie
opeengestapeld worden, gaat Pierre's bestaan ondragelijk worden. De irreversibiliteit van de tijd geeft sommige handelingen dwangmatige allures.
In zijn vorige korte films heeft Verhavert bewezen dat hij wel degelijk gevoelig
is voor zulke handelingen en gedragingen. Is het omdat hij dit aspect van het
bestaan reeds vroeger, in De oude man en de stad (1964), zo briljant en tevens
zo grondig behandeld had, dat hij nu gemeend heeft het als reeds-verworven,
niet-meer-interessant te mogen verwaarlozen? Wat er ook van zij, in Het
Afscheid schijnt hij uitsluitend aandacht te hebben voor de handelingen die de
roman hem voorschrijft. Het blijven zinloze brokken; ze krijgen niet de geringste weerklank, omdat ze uitsluitend aangehaald worden als citaten uit het
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boele. Het blijft allemaal dode informatie, omdat het filmisch niet verder
uitgewerkt wordt. Terwijl de 'rituele handelingen' de geledingen hadden kunnen
zijn van de film waarin de opvretende tijdservaring zichtbaar werd gemaakt,
worden ze overbodige ballast. Dit getuigt van een onvoldoende onafhankelijkheid van de kineast ten opzichte van de roman. De film gelijkt een wezenloze
vertaling waarin fragment na fragment wordt omgezet zonder dat ze in een
coherent filmisch geheel passen.
Ergerlijk worden dan ook de nadrukkelijkheden van de dialoog. Principieel heb
ik geen bezwaar tegen literaire dialogen in een film. Marguerite Duras, Alain
Robbe-Grillet, Jean Cayrol (voor de films van Alain Resnais) en Chris Marker
(voor zijn eigen films) hebben bewezen dat een literaire filmdialoog niet noodzakelijk iets pejoratiefs hoeft te zijn. Wanneer in de film van Verhavert echter
altijd maar door gepraat wordt over 'het afscheid' en daar (filmisch wel te
verstaan) wezenlijk niets van op de toeschouwer overkomt4, dan kan men niet
anders zeggen dan dat de dialoog in gebreke blijft. In Het Afscheid is het zelfs
zo dat de dialogen niet eens meer iets onderstrepen dat er al is, maar ze gewagen van een heleboel dingen die er niet eens zijn. Weer kan een voorbeeld
verduidelijken wat ik bedoel. Laure zegt dat zij het jammer vindt dat ze met
haar man steeds weer vanuit een andere kamer moet praten 5. Maar visueel
merk je als toeschouwer niets van dit ruimtelijk en figuurlijk (maar in de film
komt het vooral op dit ruimtelijke aan) naast elkaar praten. De dialoog is bier
niet meer alleen een overduidelijkheid, maar maskeert gewoon een afwezigheid.
Weer moet ik denken aan een sequens uit een film van Jacques Demy, ditmaal
Lola (1960). De moeder en haar veertienjarig dochtertje voeren gesprekken
terwijl zij in hun flatje van de ene kamer in de andere lopen. De camera volgt
hun evoluties vanuit een vast standpunt, van op afstand. Op die manier is het
overigens heel wat prettiger voor de toeschouwer wanneer hij zelf ontdekt wat
hem door middel van de filmische taal gesuggereerd wordt.
Een groot contrast bestaat er tussen het erg waarschijnlijke (bijna banale) van
het geval waarvan Pierre de hoofdfiguur is, en het onwaarschijnlijkheidsgevoel
dat de toeschouwer overvalt. Terwijl ze in de grond heel reeel hadden kunnen
zijn, doen Pierre's verhouding met zijn vriend Jessen (Senne Rouffaer), de hele
figuur van de trambediende (Kris Betz) en Pierre's ontmoeting met zijn bovenbuurman meneer Frenkel (Edward Deleu) opzettelijk aan. Weer is dit te wijten
3 Een voorbeeld hiervan is het afvegen van de telefoonhoorn door Pierre, een gebaar dat,
zoals het in de film voorkomt, ofwel te weinig zegt ofwel teveel. Het deelt namelijk iets mee
over Pierre dat naderhand noch bevestigd, noch tegengesproken wordt. „Er hing een
bedompte lucht in de spreekcel en de hoorn voelde plakkerig aan door de vele handen welke
zich die dag van het apparaat hadden bediend, en hij zag de lange stoet mannen en vrouwen
voor zich die overdag naar de telefooncel waren gekomen en alien een weinig van hun
tweet op het apparaat hadden achtergelaten. Hij nam de hoorn in zijn andere hand om bij
zijn zakdoek te kunnen, probeerde het laagje vingerafdrukken van het zwarte bakeliet te
wrijven, perste de hoorn die onder de behandeling net even vettig was gebleven snel weer
tegen zijn oor . . ." (p. 16).
4 Op een heel mooie uitzondering na : een tedere en lange omhelzing van het paar gaat heel
traag over in het beeld van Pierre die weer klaar staat om te vertrekken.
5 ,,Ze dacht waarom praten we maar steeds tot elkaar vanuit twee verschillende kamers?"
(p. 29).
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aan het feit dat deze elementen gewoon 'vertaald' zijn uit de roman en de
scherpe situering missen welke het filmmedium vereist. Duidelijk werd dit reeds
in het voorbeeld van het flatje, maar ook het hele havenmilieu blijft (ondanks
enkele mooie beelden van cameraman Herman Wuyts) een vage achtergrond,
een decor. Dit werkt vooral storend in de laatste sequensen, waarin de kroegjes
nooit werkelijk een leefwereld worden voor de mensen die er in evolueren. En
weer eens: de overweging dat de personages van hun milieu vervreemden, dat
de stad voor hen tenslotte vervaagt tot een decor voor hun inwendige beleving,
ontslaat de kineast met van de noodzaak, de realiteit waarvan zij vervreemden
eerst heel nauwkeurig te situeren. Integendeel. Een van de redenen waarom de
flash-backs niet goed in het geheel schijnen te passen, is niet een constructiefout
van het scenario, maar het feit dat de realiteit waarin Pierre vertoeft, niet concreet genoeg is aangegeven. Omdat de realiteit waarin ze moeten passen en
waartegen ze tenslotte opgezet zijn, vaag of liever uitsluitend literair gesuggereerd bleef, doen de flash-backs het geheel verwateren. De vele subjectieve
flash-backs in Hiroshima, mon amour (1959) zijn ondenkbaar in een vaag
aangegeven milieu. Resnais heeft de leefsfeer van Hiroshima welbewust documentaristisch en in detail uitgewerkt. Verhavert heeft vroeger in De oude man
en de stad en in De luitenant aangetoond dat hij Antwerpen en Gent op een
meer dan decoratieve wijze weet te exploiteren. Heeft hij gemeend dat in een
fictiefilm het documentaristische achterwege kon blijven? De fictie die Michiels'
roman hem leverde, slorpt nu zijn hele vrijheid op. Had hij de situatie banaalduidelijk voorgesteld en de nevengebeurtenissen beperkt, dan zou er veel meer
ruimte overgebleven zijn om een scherpe aandacht te besteden aan de mensen
en hun handelingen, om tijd en ruimte rustiger hun vrije loop te laten. Nu is
Het Afscheid de verfilming van een literair werk gebleven, een beeldroman.
Mijn bezwaren tegen Het Afscheid zijn dus van fundamentele aard. Dat neemt
echter niet weg dat de film ook heel wat positieve facetten vertoont. In de
eerste plaats de revelatie van enkele filmacteurs. Petra Laseur in de rol van
Laure is bijzonder goed: onder een schijnbaar koel uiterlijk verraden haar dwalende blikken haar innerlijke radeloosheid. Veel bewondering heb ik ook voor
de manier waarop Julien Schoenaerts en Senne Rouffaer de literaire dialogen
aanvaardbaar weten te verwerken. Als Schoenaerts' Pierre toch niet helemaal
de subjectieve pool is geworden die onze aandacht zou moeten opeisen, dan ligt
dat vooral aan de hierboven uiteengezette tekortkomingen van de realisator.
Een echte revelatie mag de prestatie van Marlene Edeling genoemd worden, die
we nog niet kenden van het toneel en die in de rol van het dienstertje blijk
geeft van een merkwaardige camera-feeling. Ook de muziekpartituur van
Majewski heeft vele kwaliteiten, althans voor de film die Verhavert schijnt te
hebben willen maken; zij past minder bij wat de film tenslotte geworden is.
Want — en nu begint deze bespreking in twee bewegingen misschien paradoxaal te lijken — het kan tenslotte niet ontkend worden dat er van Het Afscheid een zekere charme uitgaat, de charme van een vergeelde prent, een
beetje ouderwets zoals een beeldroman, een verhaal met plaatjes. De literaire
of intellectuele ambitie, die men aanvankelijk pretentie zou kunnen noemen,
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wordt vanuit dit perspectief pseudo-literair. Sommige dialogen gaan nu yolksnalef aandoen, zoals wanneer het dienstertje, op de vraag van Pierre of ze
soms geen accordeon speelt, antwoordt: „Niet voor zover ik weet". Neem er een
beetje afstand van en dit wordt een equivalent van narratieve wendingen als:
„en toen zei ze . . . . en toen antwoordde ze .". De relatieve overdadigheid
van het scenario wordt dan ineens een vorm van 'leegheid': het immobilisme van
sentimentele feuilletons waarin alles van bij de aanvang vaststaat. De onwaarschijnlijke figuren, zoals die van de goedhartige trambediende die zich opoffert
voor een buur die hij nauwelijks kent, worden onwezenlijk. Het ietwat onhandige van sommige sequensen groeit dan uit tot een stijlkenmerk. De regie, de
overduidelijke opstelling van mensen in de ruimte, voel je dan nog wel, maar
ze werkt niet meer storend, integendeel. Een typisch shot is dat waarin Pierre
op de tram staat to wachten. Het is pikdonker. Naast Pierre staat de hel verlichte telefooncel en een andere laatthuiskomer (heel duidelijk een figurant). Al
deze elementen staan zo stroef naast elkaar, illustreren zo duidelijk een tekst,
dat men bijna — zoals in de stomme film — tussentitels zou gaan verwachten.
De bekende beelden van de haven met de kleine kroegjes doen denken aan
decors voor een of ander beeldverhaal over 'het lichte meisje met het zuivere
hart'. En tenslotte verschuift de thematiek van Het Afscheid: het wordt een
mooie ontroerende liefdesgeschiedenis.
En weer treft de gelijkenis met de films van Jacques Demy, al moet hier direct
aan toegevoegd worden dat Demy van heel andere premissen uitgaat. Bewust
wordt daar altijd gespeculeerd op romaneske cliché's: 'De Grote, Eeuwige
Liefde in een Provinciestadje' of 'Het Verraderlijke Kansspel in een mondain
Cote d'Azur-milieu'. Gaandeweg verglijdt dit feuilletoneske dan in een weemoedige realiteit, een irrealiteit die schrijnend echt wordt door het besef van het
niet-meer-kunnen.
Het Afscheid gaat uit van heel andere ambities, die filmisch echter niet gerealiseerd werden. Maar heeft men dit eenmaal ingezien, dan verbleekt of verstart
de gewone filmervaring. In plaats daarvan wordt men zich bewust van wat
zuiver 'vertellen' kan zijn. Niet wat er in de film gebeurt — het afscheid —
raakt je dan, maar de film in zijn geheel. Omdat het een film in 'indirecte rede'
is, laten de personages en hun problemen je koud, niet echter de film. De
gewone uitbeelding, de 'verbeelding' van het menselijke bestaan krijgt iets ontroerends, omdat het in se toch zo'n ambitieuze en tevens zo'n naieve opdracht
is. Zo kan ook de inhoud van een beeldroman je volkomen onverschillig laten,
maar de primitieve manier van vertellen, de oprechtheid van het willen meedelen, is zo wezenlijk echt en tevens zo immens vals, dat ze de spot kunnen
doen omslaan in een krop. Mijn waardering voor Het Afscheid ligt ook tussen
de spot en de krop.
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Internationaal

Indonesia

Zoals te verwachten was heeft president Soekarno zich niet zonder meer neergelegd bij het feit dat hij steeds meer naar de achtergrond werd verdreven,
maar zijn pogingen tot herstel van zijn macht zijn tot nu toe weinig succesvol
geweest. Zijn tegenstander, generaal Soeharto, aan wie de president op 11 maart
zijn politieke bevoegdheden had overgedragen, slaagde er tijdens de enige
malen uitgestelde bijeenkomst van het Voorlopig Raadgevend Volkscongres op
20 juni in de machtsoverdracht te laten bekrachtigen, waardoor het Soekarno
praktisch onmogelijk wordt nog hierop terug te komen; hetzelfde congres
ontnam Soekarno het presidentschap voor het leven en al bleef hij in de
functie van staatshoofd gehandhaafd totdat een gekozen congres anders zou
beslissen, zijn bevoegdheden werden sterk beperkt. Het congres wenste, dat er
een einde zou komen aan de confrontatie-politiek tegen Maleisie, dat Indonesia
het isolement, waarin het land door Soekarno was terecht gekomen, zou doorbreken en weer zou toetreden tot de Verenigde Naties en andere internationale
organisaties, waardoor dus tevens de as Peking - Djakarta werd veroordeeld.
In overeenstemming met een besluit van het Volkscongres werd einde juli het
kabinet Soeharto gereorganiseerd; bij deze gelegenheid beweerde Soekarno
premier te zijn maar Soeharto verklaarde, dat deze functie was afgeschaft.
Ook stelde de president, dat de confrontatie tegen Maleisie moest worden
voortgezet, maar dit presidentieel bevel was reeds lang achterhaald door de
feiten. Reeds twee maanden eerder was er in Bangkok een akkoord tussen
vertegenwoordigers van beide landen tot stand gekomen, dat ondanks tegenstribbelen van Soekarno op 11 augustus leidde tot een officiele vrede. Soekarno
beweerde nu, dat dank zij zijn energiek verzet het in augustus geratificeerde
akkoord heel wat gunstiger was dan dat van enkele maanden eerder, hetgeen
overigens door de Indonesische minister van buitenlandse zaken, Malik, onmiddellijk openlijk werd ontkend.
Met deze vrede wordt de Indonesische schatkist — en ook andere, b.v. de Britse
— bevrijd van een ontzaglijk veel geld verslindende oorlog en kan het kabinet
alle aandacht besteden aan de economische opbouw van het land. Dit is hard
nodig; Soekarno heeft geen enkel begrip van economische problemen en beweert nu nog, dat de toestand helemaal niet zo slecht is. De huidige regering
ziet echter in, dat om de chaos te overwinnen het noodzakelijk is de verbindin-
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gen met Singapore te herstellen en verder ervoor te zorgen, dat het land weer
internationaal vertrouwen geniet. Daarom wil Soeharto opnieuw toetreden tot
de Verenigde Naties, daarom trekken Indonesische handelsdelegaties overal
heen en daarom ook besteedt Djakarta weer aandacht aan West-Irian. De
regering heeft een onderzoek ingesteld naar de toestand aldaar en schijnt tot de
conclusie te zijn gekomen, dat er een andere koers moet gevaren worden; er
moet een einde komen aan de uitplundering van dit gebied, want in het kader
van de nieuwe politiek past het niet de volksstemming, die er volgens de overeenkomst met Nederland over enkele jaren moet worden gehouden, achterwege
te laten. Wil men deze echter laten doorgaan, dan zal men toch zijn uiterste
best moeten doen iets te doen vergeten van het zuiver koloniale optreden van de
Indonesiers.
Peking - China
Deze verbeteringen in de toestand in Zuid-Oost-Azie werden vrijwel overal
toegejuicht, met uitzondering echter van Peking. Hier verwijt men Indonesia
geheel te handelen naar de bevelen van de Verenigde Staten. Er is in de ogen
van Peking misschien een ding nog erger, n.l. samenwerking met Moskou.
Communistisch China komt steeds meer in een gelsoleerde positie, ook in Azie,
waar Noord-Korea naar Moskou begint over te hellen, terwijl de Japanse
communistische partij probeert een neutrale houding aan te nemen in het
Russisch-Chinese conflict en de regering van Pakistan vriendschappelijker gaat
optreden tegenover de Verenigde Staten.
Intussen gaat in het binnenland de zuivering voort; men spreekt van een grote
'culturele revolutie', waarbij men zich richt tegen alle vreemde Westerse — d.i.
ook Russische — invloeden; er heerst een xenophobie, die herhaalde malen tot
excessen heeft geleid en waarbij grote groepen jonge 'rode gardisten' ageren
tegen alles wat wijst op een bourgeois-mentaliteit en het daarmee samenhangende kapitalisme; in het kader van deze actie worden straten herdoopt en zo werd
de straat waaraan de Sovjetambassade ligt, gesierd met de eenvoudige naam:
straat van de strijd tegen het revisionisme. Tevens wordt uiteraard met succes
een grote propaganda gevoerd voor de verspreiding van de denkbeelden van
Mao Tse-toeng; deze geven richtlijnen voor het handelen in alle takken van
bedrijf, sport, literatuur en wetenschap. De leiding van deze campagne zou in
handen liggen van de minister van defensie, Lin Piao, die in de partijhierarchie
steeds meer naar boven klimt en bekend staat als voorstander van een harde
politiek.
Speciaal de opvatting dat leger en yolk volkomen geintegreerd moeten zijn,
zodat militairen taken kunnen vervullen in de burgermaatschappij en deze van
het leger kan leren, verdient de aandacht. Men meent, dat de bedoeling van
deze integratie is, dat het leger zo controle op de bevolking kan uitoefenen,
maar ook dat het yolk zou kunnen waken tegen te specialistische verlangens
van bepaalde legerafdelingen, die door hun specialisatie proberen een eigen
machtspositie op te bouwen en een kloof bewerken tussen leger en yolk. Een
volgens de principes van Mao gevormd leger zou er bovendien toe kunnen
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bijdragen de revolutionaire geest onder de massa te bevorderen en tenslotte een
goed gedisciplineerde arbeidsreserve vormen met behulp waarvan men op economisch en sociaal terrein een nieuwe „grote sprong vooruit" zou kunnen doen.
Wat de resultaten van al deze activiteiten zullen zijn is vanzelfsprekend onzeker; ook op politiek gebied is men nog niet veel wijzer geworden. Wel verscheen de naam van Tsjoe En-lai onlangs in de hierarchische volgorde op de
achtste plaats en die van Lin Piao op de tweede, maar of hiermee de strijd om
de opvolging van Mao Tse-toeng is beslist is nog een vraag.
Vietnam

Het besluit van president Johnson om de bombardementen op Noord-Vietnam
uit te breiden tot de olie-opslagplaatsen in de omgeving van Hanoi en Haiphong heeft nogal wat afkeuring verwekt, zelfs bij vroegere aanhangers van
zijn politiek. Oe Thant, secretaris-generaal der Verenigde Naties, en de Engelse
premier, Wilson, keurden het besluit openlijk af en in de Verenigde Staten sloot
senator Robert Kennedy zich hierbij aan. Men vreest — en niet ten onrechte —
dat dit zal leiden tot een verdere uitbreiding van de oorlog door deelname van
Peking - China. Uitlatingen in de officieuze Chinese pers wijzen tot nu toe
echter uit, dat Peking weinig of niets voelt voor directe inmenging; men vindt
dat Hanoi moet vertrouwen op eigen kracht en dat de Vietcong zou verzwakken door buitenlandse hulp te aanvaarden. China is tot deze opvatting genomen
niet alleen omdat het Peking vermoedelijk mede tengevolge van de binnenlandse situatie niet erg gelegen komt zich in Vietnam te engageren, maar ook
door de besluiten van de topconferentie van de landen van het pact van Warschau op 4 juli in Boekarest. Hier werd besloten tot uitbreiding van de morele,
politieke en economische hulp aan Noord-Vietnam en Peking is er kennelijk
niet gerust op, dat Rusland hiermee uitsluitend goede bedoelingen heeft. Men is
bang, dat deze Russische hulp wel eens zo grote omvang zou kunnen aannemen,
dat hierdoor de leiding in Noord-Vietnam zou overgaan in pro-Russische
handen en deze Russische invloed dan zou worden aangewend om Hanoi aan
de conferentietafel te brengen en dus de revolutionaire strijd te saboteren.
Van twee andere kanten kunnen zich echter omstandigheden voordoen die
kunnen leiden tot uitbreiding van de oorlog. Zo had men in Hanoi het voornemen om enkele krijgsgevangen genomen piloten van de Verenigde Staten in
het openbaar te berechten en ter dood te veroordelen, zich hierbij erop beroepend, dat dit geen krijgsgevangenen maar oorlogsmisdadigers zijn; pogingen
om Ho Tsji Minh hiervan af te brengen mislukten aanvankelijk, maar blijkbaar
is hij later toch geschrokken van de eensgezinde reactie in de Verenigde Staten,
waar zelfs 'duiven' als senator Fulbright — hoeveel kritiek hij ook heeft op het
optreden van Johnson — wezen op de ontzettende consequenties; Ho Tsji
Minh liet daarop het proces niet doorgaan. Ook zouden ongelukkige uitlatingen
van de Zuid-Vietnamese premier Ky wel eens ongewenste gevolgen kunnen
hebben en alle pogingen om een vreedzame oplossing van het conflict te bereiken kunnen dwarsbomen. Ky pleitte onlangs openlijk voor een aanvalsoorlog
tegen Noord-Vietnam en China, wetend dat hij hiermee lijnrecht inging tegen
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alle officiele en officieuze uitlatingen van verantwoordelijke politici in de Verenigde Staten, die er steeds weer opnieuw de nadruk op leggen niet NoordVietnam te willen vernietigen maar Zuid-Vietnam vrij te laten beslissen over
zijn toekomst, waarbij invloed van het Nationale Bevrijdingsfront niet bij
voorbaat is uitgesloten. Het zal dan ook in Washington wel een verademing
zijn geweest te horen, dat Ky van plan is zich na de verkiezingen terug te
trekken uit de politiek om zijn plaats weer in te nemen aan het militaire front.
Terwijl het gevaar voor uitbreiding van de oorlog in Zuid-Oost-Azie groter
werd, werden er ook meerdere pogingen aangewend om een vreedzame oplossing te bewerken. Mevrouw Gandhi, premier van India, deed begin juli een
beroep op Engeland en de Sovjet Unie de conferentie van Geneve over IndoChina bijeen te roepen, terwijl zij tevens pleitte voor stopzetting van de bombardementen en terugtrekking van alle buitenlandse troepen uit Vietnam;
daarnaast meende zij, dat een garantie van onafhankelijkheid en integriteit aan
een neutraal Vietnam moest worden gegeven door de landen van de Geneefse
conferentie en dat deze garantie ook aan Laos en Cambodja zou verleend moeten worden. Van Nasser en Tito zou zij steun voor haar plan hebben gekregen,
maar in Moskou had zij geen succes; hier verklaarde men, dat de Geneefse
conferentie alleen zou kunnen samenkomen met instemming van Hanoi en
ditzelfde zal ook de Engelse prime-minister, Wilson, wel te horen hebben gekregen tijdens zijn bezoek aan Moskou op 17 en 18 juli. Hanoi schijnt er echter
nog steeds niet over te denken om dit te doen, althans volgens het antwoord dat
Ho Tsji Minh gaf op een boodschap van president de Gaulle. Dat Peking
achter dit antwoord zit, is duidelijk; naar de bedoeling moeten wij raden.
Mogelijk probeert Mao zodoende Rusland zich zo diep in de Vietnamese
kwestie te laten verstrikken, dat het op een gegeven ogenblik niet meer terug
kan en lijnrecht tegenover de Verenigde Staten komt te staan; bij een direct
conflict tussen beide grootmachten zou China dan de rol van lachende derde
kunnen spelen.
Men had verwacht, dat president de Gaulle tijdens zijn wereldreis om een
Franse atoomexplosie bij te wonen op een eiland in de Grote Oceaan wel met
een voorstel inzake Vietnam zou komen bij zijn bezoek aan Cambodja. In een
grote rede te Pnom Penh verklaarde de Gaulle geen kans te zien tot vrede of
bemiddeling zolang er troepen van de Verenigde Staten in Vietnam waren; hij
suggereerde de Verenigde Staten daarom een tijdschema op te stellen voor de
terugtrekking van hun troepen, terwij1 hij zich toch ook afvroeg of de legers
van de Verenigde Staten ooit te velde zouden kunnen verslagen worden. Dit
laatste kan opgevat worden als een aansporing aan Hanoi om ernstig te denken
over het openen van onderhandelingen. Uit de Verenigde Staten kwam aanvankelijk een felle reactie op de suggestie om de troepen terug te trekken, en de
verklaring, dat het aan Hanoi is als agressor om de eerste stappen te doen naar
vrede. In een in Detroit gehouden rede heeft nu echter president Johnson
gezegd, dat een tijdschema als door de Gaulle bedoeld op tafel zal worden
gelegd zodra Noord-Vietnam bereid is een dergelijk schema te produceren ter
beeindiging van haar agressie en infiltratie. Het initiatief moet dus uitgaan van
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Hanoi maar een kleine tegemoetkoming is toch wel in Johnsons woorden aanwezig. Is hij van plan een eventuele latere bemiddelingspoging van de Gaulle
te accepteren of is het slechts een poging om de kiezers bij de mid-termverkiezingen in november niet al te kopschuw te maken?
De oorlog in Vietnam en het uitzichtloze van alle pogingen om er een einde
aan te maken vormen een van de voornaamste redenen voor Oe Thant om te
verklaren niet meer voor een volgende ambtstermijn als secretaris-generaal in
aanmerking te willen komen. De vraag was al een half jaar aan de orde, maar
pas kort geleden heeft Oe Thant zijn besluit bekend gemaakt; hij wil aftreden
ondanks het feit, dat praktisch alle grote mogendheden sympathiek staan tegenover zijn aanblijven. Men oefent nu grote druk op hem uit zijn besluit te herroepen. Dit had Oe Thant kunnen verwachten en misschien speelt hij het
spelletje om zo de positie van de secretaris-generaal te versterken, de Verenigde
Naties uit de financiele crisis te helpen of toch nog enige vooruitgang in Vietnam in de wacht te slepen. Dit zou een merkwaardige maar toe te juichen vorm
van chantage zijn.
6 - 9 - '66

J. Oomes

Belgie
SHAPE in Belgie

Op 25 juli besliste de kabinetsraad, aan de NAVO-leiding de streek van Chievres-Casteau voor te stellen als vestigingsplaats voor de SHAPE (Supreme
Headquarters of Allied Powers Europe). Dit gebied ligt ongeveer 50 km van
Brussel; een militaire luchtbasis is er al en de Staat bezit er circa 700 ha grond;
de aanleg van een autoweg naar Brussel zou niet veel tijd vergen. NAVObevelhebber generaal Lemnitzer, die ter plaatse kwam kijken, scheen niet
bepaald geestdriftig te zijn: het is een nogal desolate streek en het klimaat in en
rond Brussel is ook maar provincialistisch. De Belgische regering zelf ontvangt
de SHAPE ook al niet zo enthousiast op haar grondgebied. De algemene sfeer
van onzekerheid die in de NAVO heerst, maakt snelle en kordate beslissingen
onmogelijk. Tengevolge van de algemene internationale evolutie — en niet
alleen van de terugtrekking van Frankrijk — maakt de Verdragsorganisatie
een diepe crisis door. Daarvan geven o.m. de nieuwe vragen blijk die men ook
in Belgie stelt over de taak welke de Belgische landsverdediging in het kader
van de NAVO te vervullen heeft.
De minister van landsverdediging, Poswick, heeft de gelegenheid nog niet
gehad zijn plannen inzake militaire reorganisatie bekend te maken. Hij Diet
echter reeds doorschemeren dat hij de defensieve organisatie in tijden van
mobilisatie op een andere leest wil schoeien. Er zou over heel het grondgebied
een aantal min of meer autonome kernen van verdediging en controle geschapen worden, steunend op officieren en manschappen die niet vooraf in algemene mobilisatiecentra zouden samengetrokken worden. Ze zouden hun lokale
en regionale opdrachten op een meer directe wijze vervullen. Ook de verbin-
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dingsschakels tussen het leger en de burgerlijke administratie en tussen het leger
en het economisch leven moeten gemoderniseerd worden. In Frankrijk zouden
voorbeelden bestaan van een nieuw schema. Indien Belgie deze weg opgaat,
dan zal dit niet alleen op binnenlands vlak, maar ook op het NAVO-bestel een
diepe weerslag hebben. De hervorming is slechts mogelijk met instemming van
de algemene NAVO-leiding, die dan waarschijnlijk ook in andere landen soortgelijke hervormingen in de hand zal werken.
Belgisch-Kongolese crisis
Tijdens de vakantieperiode sleepte de crisis van de Belgisch-Kongolese betrekkingen verder aan. Pas in de eerste dagen van september werd op het laatste
ogenblik een regeling getroffen over het statuut van de Belgische leerkrachten
in Kongo, zodat deze in extremis nog naar Kongo konden worden gevlogen
om er de opening der scholen mogelijk te maken.
Meer dan ooit vormen de Belgisch-Kongolese geschillen een kluwen van zeer
uiteenlopende rechtsconflicten, een dossier waarvan de stukken volstrekt niet
homogeen zijn en waarvan de activa en passiva door de grillige politiek van
de Kongolese regering nog voortdurend door elkaar gehaald worden. Enkele
voorbeelden ter verduidelijking. Op 13 juli liet de Kongolese regering weten dat
ze in Kinsjasa acht gebouwen die eigendom zijn van de Sabena, zou overdragen
aan Otraco (Office de Transport du Congo). Tegelijkertijd deed Otraco
afstand van zijn zes gebouwen in Brussel. Dit hing samen met een BelgischKongolees geschil over het aandeel dat Belgie zou hebben in een buitenlandse
schuld van Otraco. Tevens annuleerde de Kongolese regering haar aandeel in
de Belgische Sabena, sperde de Sabena-bankrekening in Kongo en dreigde met
nog ergere maatregelen indien Sabena de technische samenwerking met Aircongo stop zou zetten.
De moeilijkheden stapelden zich verder op, toen op 18 juli bericht werd dat
de N.V. Forminiere — een belangrijke Kongolese diamantmaatschappij, waarvan de Kongelese Staat 55% der aandelen bezit — ontbonden zou zijn door de
Kongolese regering. De Kongolese aandelen bevonden zich nog in Belgie, maar
behoorden volgens de stelling van de Belgische Staat aan Kongo. De overhandiging hing of van de regeling van een aantal betwiste zaken. De aandeelhouders van Forminiere (de particuliere aandeelhouders wel te verstaan, die
een minderheid vormen) belegden te Luxemburg een buitengewone vergadering
waarop ze de aandelen van de Kongolese Staat nietig verklaarden en de vennootschap in vereffening stelden. Dit alles onder protest van de Belgische Staat,
die de vroegere rechtsgrond niet wilde verlaten en dus in feite een Kongolees
bezit verdedigde. De Kongolese regering liet daarop weten dat zij deze aandelen
beschouwde als een voorafbetaling van haar aandeel in de financiering van het
Belgisch-Kongolese Fonds voor Delging en Beheer, organisme dat de gewezen
koloniale schuld beheert.
In die stiji hebben de conflicten zich verder vermenigvuldigd, met als bijkomende verrassing de benoeming van een Kongolese 'minister-resident' te Brussel, dhr. Mongoel-Diaka (die op de lijst van de in Belgie ongewenste vreemde-
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lingen bleek te staan). Er was tevens sprake van een eventuele Belgisch-Kongolese conferentie, van de agenda waarvan Kongo echter de punten wilde
schrappen die op dat ogenblik het meest omstreden waren.
Men zal moeten leren dat de politieke en economische betrekkingen tussen een
westers land en zijn ex-kolonie betrekkingen 'sui generic' zijn, die niet Langer
behandeld kunnen worden volgens de normen van de klassieke diplomatie,
noch volgens de gebruikelijke rechtsregels. Het optreden van de Kongolese
regering is in vele gevallen volkomen onlogisch, onsamenhangend en vaak in
hoge mate nadelig voor Kongo zelf. Het Kongolese beleid kan ieder uur veranderen. Wie zich dan aan zo'n verandering tracht aan te passen, ervaart dat deze
nieuwe basis intussen ook alweer weggeslagen is.
Spaak uit de politiek

Op 27 juli deelde Kamervoorzitter Van Acker mee dat P. H. Spaak ontslag nam
als kamerlid voor Brussel. Dit betekende het einde van de politieke loopbaan
van een der dominerende figuren van de Belgische politiek. Geboren in 1899,
was P. H. Spaak socialistisch kamerlid voor Brussel geworden in 1932. In 1933
werd hij voor de eerste maal minister en sedertdien is hij dat bijna zonder
onderbreking gebleven. In 1936 was hij voor de eerste maal minister van buitenlandse zaken. Verschillende keren was hij ook eerste-minister (1938-'39, 1946,
1947-'49).
Geen enkel Belgisch staatsman was internationaal zo bekend als Spaak. En
dat niet alleen dank zij de internationale ambten welke hij bekleed heeft —
voorzitter van de Algemene Vergadering der Verenigde Naties in 1946, van de
Raad van de O.E.E.S. in 1948-'49, secretaris-generaal van de NAVO in 1957,
enz. maar ook door zijn bijzondere gave om zich tot een internationaal
forum te richten en gevoelens te vertolken op de formulering waarvan velen
in de wereld als het ware zaten te wachten.
Als socialist heeft Spaak geen noemenswaardige bijdrage geleverd tot de ontwikkeling van de socialistische leer. Hij had een compromis gevonden tussen het
liberaal-geestelijk patrimonium dat hij van zijn Brussels-burgerlijke ouders had
geerfd, en het socialisme van zijn jeugd. In de jaren dertig streefde hij, gelijklopend met zijn vriend Hendrik De Man, naar een socialisme dat zich distantieerde van het historisch materialisme en met Marx eigenlijk niets meer van
doen had, een socialisme dat een sociaal-humanisme moest zijn alsmede een
experimenteel-praktische bijdrage tot het beter functioneren van een vrije
westerse maatschappij. Later is Spaak altijd een man geweest die de samenhang
van het Westen trachtte te bevorderen, liefst in een sfeer van openheid tegenover het communistische Oosten. Leerstellig had hij met het communisme natuurlijk niets te maken. Naargelang van de internationale conjunctuur waarschuwde hij er pathetisch tegen of gaf het een plaats in zijn vage, experimentele
compromissen.
Tijdens zijn Lange carriere is Spaak bij zovele fasen van de binnen- en buitenlandse politiek betrokken geweest, dat het onmogelijk is hem in enkele woorden
te beoordelen. Zijn streven was dikwijls opbouwend, humaan, open voor vele
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ideeen en krachten tegelijk. Soms leek hij dan weer oppervlakkig, beginselloos,
zonder enig contact met de grote scheppende ideeen die de mensheid bewegen,
een liberaliserende politieke dilettant, wiens werking niet verder reikte dan de
formules die hij handig aaneenreeg en waaraan hij heel even een eigen leven
kon geven, tot alles weer als zand uiteendreef. Zijn verdraagzaamheid vloeide
voort uit een fundamenteel agnosticisme, maar ze was niet geveinsd. Zijn
humanistische kijk op de mensen heeft hij ontelbare malen, wel eens in platvloerse retoriek, uitgedrukt, maar toch was deze visie tevens zijn persoonlijke
leidraad in een leven waarin geen politieke laagheid of onmenselijkheid te
vinden is. Zijn socialisme was misschien niets anders meer dan de intelligente
kijk op een maatschappij die niet meer leven kan zonder sociale solidariteit,
maar op zijn manier heeft hij toch ook bijgedragen tot de ontwikkeling van de
welvaartstaat, die volgens zijn opvattingen een open liberale moest blijven.
Zijn onkunde van het Nederlands heeft zijn invloed op Vlaanderen geremd en
hem verhinderd bij te dragen tot het vinden van een nieuw Vlaams-Waals
evenwicht. Vreemde, d.w.z. niet-Franse culturen kende hij niet, noch de Angelsaksische, noch de Germaanse, Spaanse of Italiaanse. Hij was in zeker opzicht
een handig Brussels bourgeois gebleven die zich aan vele situaties kon aanpassen. De creatieve adem van de diverse geestelijke stromingen in Europa, de
bezieling van leiders die een nieuwe wereld scheppen of ontdekken: daar kon
hij niet bij. Maar welke politicus kan dat wel? En wie op die golflengte leeft, is
die nog wel geschikt voor het harde politieke handwerk?
IJzerbedevaart

Op 21 augustus had te Diksmuide de 39e IJzerbedevaart plaats, niet alleen een
Vlaamse bezinningsdag, maar ook een van de grootste vredesmanifestaties van
Europa. Daar sprak dit jaar Hendrik Borginon. Hij handelde o.m. over het
Brusselse vraagstuk en het eigen statuut dat de hoofdstad moet krijgen; hij
drong aan op de overheveling van de Franstalige sectie van de Leuvense Universiteit naar 'het hart van Wallonie'; hij pleitte voor de reconversie van de
Kempense mijnstreek en voor een hervorming van de Belgische Staat in federale zin. Dit was een synthese van de actuele eisen van de Vlaamse Beweging,
los van elke partijpolitieke formatie.
Na 1944 heeft de militaire justitie de politieke carriêre van H. Borginon voortijdig afgebroken. Daarmee werd de Vlaamse politiek beroofd van een begaafd
man, die ook in beter ingelichte niet-Vlaamse kringen nog steeds hoog geacht
wordt. Tijdens de bezetting heeft Borginon zich tegen de verduitsing gekeerd
met een moed en een scherpte die door weinigen werden geevenaard. Zowel
voor als na de oorlog heeft hij steeds de anti-Belgische en Duitsgerichte stromingen in het Vlaams-nationalisme bestreden. Ook in zijn toespraak te Diksmuide was weer duidelijk merkbaar hoe positief zijn houding tegenover de
Staat is en langs welke wegen hij een nieuw evenwicht tussen de twee volkeren
in Belgie hoopt te bereiken. Waarom zulk een man door de repressie politiek
vernietigd werd, is een vraag die toch eens zal beantwoord moeten worden.
8.9.66
H. de Bruyne
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Dr. H. P. Verwoerd IEen volkomen zinloze, brute gewelddaad
maakte op 6 september een einde aan
het leven van dr. Hendrik Frensch Verwoerd, premier van de Unie van ZuidAfrika. Het gebeurde in het begin van
de parlementszitting en de aanslag werd
gepleegd door Dimitri Tsafendas, zoon
van een Griekse vader en een PortugeesAfrikaanse moeder. Tot nu toe heeft het
gerechtelijk onderzoek niet uitgewezen,
dat er sprake was van een complot,
maar schijnt het een daad te zijn van
een enkeling. Naar het motief van de
dader, die de Portugese nationaliteit bezit, gist men; wel werd het vermoeden
uitgesproken, dat hij op deze afschuwelijke manier de aandacht zou hebben
willen vestigen op het probleem van de
acme blanken bij een regering die in zijn
ogen zoveel deed voor de negerbevolking.
Hendrik F. Verwoerd werd op 8 september 1901 in Amsterdam geboren. Zijn
ouders emigreerden naar Zuid-Afrika
toen hij twee jaar oud was; daar heeft
hij het grootste deel van zijn opleiding
ontvangen en studeerde hij aan de universiteit te Stellenbosch, waar hij promoveerde tot doctor in de psychologie. Zijn
studentenjaren zijn van invloed geweest
op zijn latere politieke optreden. Als
'Nederlander' was hij niet gezien bij zijn
Engelse medestudenten en dit bracht
hem tot een scherpe anti-Britse houding.
Na zijn doctorsgraad te hebben behaald
weigerde hij een Britse beurs om zijn
studie in Oxford voort te zetten en ging
liever naar Duitsland, naar de universiteiten van Hamburg, Leipzig en Berlijn.

Verwoerd zou bier in de jaren 1926 - '28
onder invloed zijn gekomen van de
racistische ideeen van de rumoerig wordende nazi's. Rassenwaan echter hoefde
deze Zuid-Afrikaander, die zich misschien juist door zijn Nederlandse afkomst als meer Afrikaander meende te
moeten voordoen dan de echte Afrikaander, niet meer te leren. Hij vond in
Duitsland eerder een bevestiging van
rassenideeen, die in Zuid-Afrika al praktisch werden toegepast vanaf de 17e
eeuw.
Fel pro-Duits teruggekeerd werd hij
hoogleraar aan de universiteit van Stellenbosch in de psychologie en later ook
in de sociologie; met drie collega's protesteerde hij in 1936 tegen toelating van
gevluchte Duitse Joden in de Unie en
evenals de toenmalige leider van de nationale Partij, Hertzog, was hij tegen
deelname van zijn land aan de tweede
wereldoorlog. In Die Transvaler, sedert
1937 onder zijn hoofdredacteurschap,
ventileerde hij zijn rassenideeen en voerde hij een zo pro-Duitse campagne, dat
deze hem het verwijt op de hals haalde
morele steun aan de vijand te verlenen.
Nadat in 1948 de Nationale Partij bij de
verkiezingen de overwinning had behaald, werd Verwoerd lid van de Senaat,
maar reeds in 1950 werd hij in de regering opgenomen als minister van Naturellenzaken. In de na-oorlogse jaren was
deze kwestie sterker op de voorgrond
komen te staan; de nadruk die werd gelegd op de democratische ontwikkeling
in de strijd tegen totalitaire ideeen,
bracht in de Unie van Zuid-Afrika met
zich mee, dat de naturellen opheffing
van de segregatie gingen eisen, terwijl
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bovendien de economische ontwikkeling
leidde tot een verdere uitholling van het
stamverband. Hierdoor kwam de blanke
overheersing in gevaar en in een wanhopige poging om het blanke overwicht
te handhaven was de Nationale partij
voorstander van consequente doorvoering van wat algemeen genoemd wordt
de apartheidspolitiek, maar die door de
aanhangers Bever wordt aangeduid met
„eigensoortige ontwikkeling".
Dogmatisch Nederduits Hervormd opgevoed meende Verwoerd met de Bijbel
in de hand te kunnen bewijzen, dat God
de Afrikaanders had bestemd tot een uitverkoren yolk, dat het recht had de naturellen te dwingen apart van de blanke
samenleving in reservaten bijeen te leven; daar zouden zij zich volledig vrij
kunnen ontwikkelen, niet geremd door
allerlei moeilijkheden die hun ontplooiing in een samenleving met blanken bedreigden. Om dit te verwezenlijken zouden acht Bantoestans worden opgericht,
die op de duur zelfbestuur en zelfs onafhankelijkheid zouden verkrijgen. Op
deze wijze trachtte Verwoerd echter ook
het oude stambewustzijn weer te verlevendigen en daarmee de onderlinge verdeeldheid onder de naturellen, zodat het
gevaar voor de blanke oppermacht zou
verminderen. In Verwoerds opvatting
van het recht der Afrikaanders paste
overleg met de Bantoes over hun toekomstige status in het geheel niet.
Geleidelijk wist Verwoerd intussen zijn
tegenstanders binnen de partij op een
zijspoor te plaatsen en na het overlijden
van premier Strijdom in 1958 werd hij
door de parlementaire fractie van zijn
partij gekozen tot leider, hetgeen tevens
betekende, dat hij premier werd van de
Unie. Bij zijn installatie verklaarde hij
een extremistisch Afrikaander te zijn en
te zullen streven naar de vorming van
een van Engeland onafhankelijke republiek. In mei 1961 werd de republiek
geproclameerd, maar Verwoerd vergiste
zich in de mogelijkheid dat deze deel
kon blijven uitmaken van de Gemenebestlanden. Hij had moeten weten, dat
de Engelse regering, die in eigen kolonien geleidelijk de verantwoordelijkheid
overdroeg aan gekozen volksvertegenwoordigingen, onmogelijk stilzwijgend
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zou kunnen instemmen met een ontwikkeling in Z. Afrika, waarbij de naturellen beroofd werden van hun toch al
geringe rechten. Het was bovendien onmogelijk te verwachten, dat de andere
leden van het Gemenebest hun oordeel
over Verwoerds apartheidspolitiek, dat
zij reeds herhaalde malen hadden uitgesproken, nu plotseling zouden verzwijgen. Hij had kunnen weten, dat zijn
voorwaarde, n.l. niet-inmenging in binnenlandse aangelegenheden van de andere leden-staten, t.a.v. deze door de
overgrote meerderheid van de wereld
verworpen politiek onvervulbaar was.
Toen dit tijdens de Gemenebestconferentie in maart 1961 duidelijk bleek, trok
hij zijn verzoek om voortzetting van het
lidmaatschap in en verliet de vergadering. Dat zijn land hierdoor in een isolement kwam te verkeren, deerde hem niet;
overtuigd van zijn gelijk legde hij ook
een met bijna algemene stemmen aangenomen resolutie van de Algemene Vergadering der V.N., waarin de apartheidspolitiek als een flagrante schending van
het Handvest der V.N. werd veroordeeld,
naast zich neer en stoorde hij zich niet
aan diplomatieke en economische sancties.
Het tragische in het leven van deze subjectief eerlijke man was zijn zelfverzekerdheid, zijn fanatisme, waardoor hij
blind was voor wat Macmillan noemde
„de andere wind, die thans over Afrika
waait" en geen begrip kon opbrengen
voor de ontwikkeling van en de samenhang in het wereldgebeuren.
J. Oomes

Mihajlov
Joegoslavisch don Quichot
Joegoslavie had in twee maanden tijds
bijna twee revoluties beleefd. Het is toch
maar bij een gebleven: de grote revolutie van president Tito zelf, die de geheime politie kortwiekte en enkele van de
hoogste machtsmisbruikers op een dood
spoor zette. De 'kleine' revolutie van
Mihajlo Mihajlov is mislukt. Het „onafhankelijke tijdschrift", dat hij wilde
uitgeven is nog niet van de grond gekomen, de stichtingsvergadering van het
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tijdschrift heeft niet eens plaats gehad,
een van Mihajlovs naaste medewerkers
heeft de wijk genomen naar het buitenland en Mihajlov zelf zit in voorarrest.
Overigens niet de eerste keer. De wereldpers interesseerde zich aanvankelijk voor
het geval-Mihajlov. Tot voor zijn jongste escapades had hij immers een drietal
interessante artikelen over de SovjetUnie geschreven en zijn veroordeling —
na een klacht van de Russische ambassadeur in Belgrado — had hij op opzienbarende wijze ongedaan weten te
maken, evenals zijn ontslag aan de universiteit van Zadar.
Mihajlov was overigens nooit professor
aan die universiteit geweest — zoals veel
kranten schreven evenmin was hij
ooit gedoctoreerd. Hij vervulde de functie van assistent voor de Slavische letterkunde en specialiseerde zich voornamelijk op de moderne Sovjetrussische literatuur.
Mihajlovs kritiek op het Sovjetrussische
literaire leven had hem veel sympathisanten bezorgd, niet alleen in het Westen, maar ook in Joegoslavie zelf, waar
iedere kritiek op de Sovjet-Unie immers
nog steeds op zijn minst met een verborgen plezier wordt begroet. Dat zal ook
wel de reden geweest zijn waarom Mihajlov na zijn aanvankelijke veroordeling door het Hoge Kroatische Gerechtshof in Zagreb werd vrijgesproken, waarbij zijn ontslag aan de universiteit van
Zadar tevens ongeldig werd verklaard.
Een belangrijk punt bij dit alles was
overigens, dat Mihajlov zijn artikelen
over de Sovjet-Unie (die inderdaad weinig vleiend waren) vrijelijk in Joegoslavie
had kunnen laten drukken en eveneens
de voile vrijheid kreeg om een felle kritiek op zijn publikaties ongenadig of te
straffen. In de tekst van zijn ingezonden
brief bekende Mihajlov zich bovendien
tot het christendom, hetgeen met name
in het Westen een grote indruk maakte.
Dat kon dan toch maar in Joegoslavie.
(Enkele maanden later bleek nog veel
meer te kunnen. Toen werd namelijk het
akkoord tussen het Vaticaan en de Joegoslavische regering getekend).
Het is niet duidelijk of Mihajlov overmoedig is geworden door het succes —
zijn artikelen werden in de meeste Wes-
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terse landen vertaald en hij kreeg er
goed geld voor — of dat zijn publikaties
over de Sovjet-Unie slechts een uitschieter waren. In ieder geval ontpopte hij
zich in het begin van dit jaar als een
soort politieke leider in spe, die aan de
oppositie de richting zou aangeven. Met
dat doel voor ogen wilde hij een tijdschrift gaan uitgeven waarin de oppositie
tot uitdrukking zou kunnen komen. Hij
liet daarbij echter in het midden van
welke aard die oppositie zou moeten
zijn en verklaarde zelfs bij herhaling,
dat ook zijn oppositionele geluid van
socialistische strekking zou zijn. Zo
scherp en duidelijk als Mihajlov zich in
zijn artikelen over de Sovjet-Unie had
uitgedrukt, zo vaag bleef hij wanneer het
ging om de punten van zijn 'program'.
Gesteld dat hij werkelijk een socialistische kritiek op het Joegoslavische socialistische systeem wenste, dan is het toch
wel heel merkwaardig, dat hij daarvoor
een eigen tijdschrift met zoveel luidruchtigheid uit de grond wilde stampen. Mihajlov zelf had immers tevoren ervaren,
dat hij vrijelijk zijn kritiek kon lozen in
tijdschriften als Delo (waarin ook zijn
reportages over de Sovjet-Unie waren
verschenen), terwijl ook andere tijdschriften en kranten in Joegoslavie kritische geluiden laten horen. Wanneer
men bovendien bedenkt, dat in een land,
waarin een groot deel van de bevolking
toch al nauwelijks geletterd is, de bestaande tijdschriften slechts met de
grootste moeite in stand kunnen worden
gehouden, dan blijft het een raadsel
waarom Mihajlov als eerste 'oppositionele daad' aan de oprichting van een
tijdschrift dacht. In de Westerse pers
werd gemeld, dat een in de Verenigde
Staten wonende zuster van Mihajlov een
bedrag van 30.000 dollar beschikbaar
stellen zou voor het tijdschrift. Dat is
heel wel mogelijk. Maar het is dan ook
voor de hand liggend, dat de toch al zo
krap in de deviezen zittende Joegoslavische regering daar nu wel eens een stokje voor wilde steken. Dollars voor Joegoslavie zijn altijd welkom, maar dan in
de eerste plaats om 's lands economie
wat verder omhoog te helpen en niet
voor de oprichting van een 'overbodig
tijdschrift'.
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Er is echter ook een andere mogelijkheid. Misschien wilde Mihajlov inderdaad een oppositie die zelfs geen socialistische signatuur meer had. Volgens de
Joegoslavische wetten is dat een ernstig
vergrijp, daar in de Grondwet de term
socialisme bij voortduring gebezigd
wordt. Beziet men de politieke en economische situatie van Joegoslavie op de
keper, dan moet men erkennen, dat een
'omverwerping' van het regiem van Tito
desastreuze gevolgen zou kunnen hebben. Het gematigde socialisme zoals dat
door Tito wordt voorgestaan heeft Joegoslavie een grotere welvaart gebracht
dan het ooit heeft gekend en dan het
ooit zonder dit systeem gehad zou hebben, al waren aanvankelijk de methodes
niet zachtzinnig. Daar komt nog bij het
feit, dat het Tito met de grootste moeite
gelukt is de verschillende elkaar altijd
vijandig gezinde nationaliteiten die Joegoslavie bevolken tot een redelijke samenleving te brengen, terwijl de oorspronkelijke harde lijn van het Joegoslavische marxisme reeds lang verlaten is
en de democratisering via de weg der
geleidelijkheid belangrijke vorderingen
heeft gemaakt. Een niet-socialistische
oppositie zou van het huidige Joegoslavie slechts een puinhoop kunnen maken.
De weg die Tito gekozen heeft lijkt in
ieder geval veel zinvoller: een geleidelijke aanpassing.
Sinds de werkelijke motieven van Mihajlov, of liever: de vaagheid van die motieven, in de Westerse pers zijn doorgedrongen, heeft diezelfde pers haar handen ook van deze man afgetrokken. Ons
inziens terecht. Want hoeveel waardering
men ook kan hebben voor zijn reportages over de Sovjet-Unie — waarin hij de
overblijfselen van het stalinisme op uitstekende wijze aan de kaak stelde — in
het politieke leven van zijn eigen land
blijkt hij slechts een Don Quichot te
zijn.
Mihajlov heeft de Joegoslavische autoriteiten echter wel in verlegenheid gebracht. De hervormingen die kort geleden in het politie-apparaat plaats vonden, vormden een nieuwe fase in het

na-oorlogse Joegoslavie. De autoriteiten
hebben zich nu genoodzaakt gezien tegen
Mihajlov op te treden met politie-maatregelen: een arrestatie. Dat doet twijfel
ontstaan omtrent de ingrijpendheid van
de hervormingen die tevoren hadden
plaats gehad. Dit nog des te meer omdat
Mihajlov er toch al niet in geslaagd was
in Joegoslavie veel aanhangers te krijgen. In de plaats waarin hij leeft en
werkt, Zadar (nog geen 20.000 inwoners),
kent men hem vrijwel niet. Het lijkt ons
dan ook, dat de Joegoslavische autoriteiten er beter aan gedaan zouden hebben deze Don Quichot maar zijn gang
te laten gaan, zelfs wanneer hij inderdaad tegen de Grondwet gezondigd zou
hebben. Voor de buitenlandse pers zou
deze grootmoedigheid een reden geweest
zijn om president Tito nog meer naar
waarde te schatten.
Jan P. Schuyf

Teilhard-literatuur
Het overlijden van Pierre Teilhard de
Chardin in 1955 en het verschijnen van
Le phinomene humain kort daarna is.
zoals men weet, de oorsprong geweest
van een vloed publikaties, waarvan de
omvang en de sterkte, nu tien jaar later,
nog lang niet afneemt. De nood drong
om uit deze talrijke artikelen en boeken
van en over Teilhard het belangrijkste
naar voren te halen en aldus een overzicht te krijgen. Dit was de bedoeling
van het werk Internationale T eilhardBibliographie l . Deze bibliografie is niet
exhaustief; b.v. over hetgeen in het Frans
verscheen, bestaan er lijsten die met
meer volledigheid ook kleinere werken
aangeven. Ze wenst integendeel het beste
te kiezen uit nagenoeg alles wat in Europese talen en zelfs in het Japans verscheen. Het ligt natuurlijk buiten onze
mogelijkheden om na te gaan of de keuze die door de auteur voorgesteld wordt,
inderdaad het beste aangeeft.
Ondertussen gaat de stroom van publikaties voort. Een nieuwe reeks brieven
van Teilhard, Lettres a Leontine Zanta2

Ladislaus Polgár, Internationale Teilhard-Bibliographie 1955 - 1965. — Aiber, Freiburg Miinchen, 1965, 98 pp., DM. 9.50.
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openbaart gegevens van uitzonderlijke
betekenis over zijn inwendig leven. Als
intieme gesprekken werden deze brieven
door Teilhard niet bestemd voor publikatie. Men heeft na zoveel jaren geoordeeld dat hier geen gevaar meer bestond
voor indiscretie, zodat men tussen de
geestelijke raad die Teilhard geeft, ook
kan Koren wat hij niet wenste openbaar
te maken over zijn moeilijkheden met
Rome en met zijn oversten. „Uiterlijk
heb ik mij goed gehouden, maar van
binnen is het iets als een doodsstrijd of
een onweer. Ik meen dat ik ontrouw zou
zijn aan mijn geloof in het feit dat de
Heer alle gebeurtenissen bezielt en in de
waarde waarmee hij alle elementen van
deze wereld overtreft, indien ik mij op
een of andere wijze zou afwenden of
indien ik zou terugslaan . . . . Het is van
het grootste belang dat ik door mijn
voorbeeld laat zien hoe mijn denkbeelden, al schijnen ze nieuw, mij, evenzeer
als om het even wie, bevestigen in mijn
trouw aan het oude" (p. 35). Voor H. de
Lubac is de publikatie van deze brieven
een gelegenheid om de moeilijkheden
waarover het bier gaat, preciezer te omschrijven. Hetzelfde boek is ook verschenen in een Nederlandse vertaling,
verzorgd door A. G. Barkey Wolf3.
N. Braybrooke koos dezelfde titel, Teilhard de Chardin, Pilgrim of the future'

voor een kleine verzameling (tamelijk
uiteenlopende) opstellen over Teilhard
en teksten van Teilhard. Evenals H. de
Lubac in bovengenoemd boek legt Braybrooke er de nadruk op, dat Teilhard in
zijn moeilijkheden met zijn overheid niet
mag vergeleken worden met iemand als
Tyrell: Teilhard had nooit de bedoeling
te 'breken' met de kerkelijke orthodoxie.
Braybrooke citeert daarvoor een vriend
van Teilhard, de Engelse jezuiet C. C.
Martindale: „Hij wist goed dat zijn gedachten (niet in het minst zijn prikkelende neologismen) zeker verkeerd zouden
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worden begrepen. Ik heb hem meer dan
eens gezegd: probeer toch eens de mensen
minder te ergeren. Maar hij antwoordde:
'Mais, mon petit, it faut parler comme
on peut!' ".
De taal die hij het best sprak, was ongetwijfeld die van de wetenschap. Het is
wellicht een algemeen kenmerk van allies
wat hij voor publikatie bestemde na Le
milieu divin, dat hij de uitdrukking van
zijn wereldbeschouwing en van de religieuze bezieling die eraan ten grondslag
ligt, telkens zoekt in de taal van de wetenschap. Deze taal wordt gesproken
door de niet-gelovigen waarmee hij veel
omgaat en waarvan hij ervaart dat ze
even „ver afstaan van de Kerk als de
Chinezen" (Lettres a L. Zanta, p. 44).
Dit betekent b.v. dat hij de moraal gaat
omschrijven als „l'aboutissement superieur de la Mócanique et de la Biologie"
en dat hij de liefde beschrijft als een
„levend determinisme". Voor de lezer
komt het er dan natuurlijk op aan, de
goede betekenis te lezen achter deze uitdrukkingen. Dikwijls is dit niet gemakkelijk, misschien het minst voor christelijk geschoolde lezers. We begrijpen H.
Hengstenberg als hij over het vocabularium van Teilhard zegt: „bij hem vloeien
immers alle categorieen in elkaar"
(Mensch und Materie, p. 102).
Toch zal iedereen tenminste moeten toegeven dat dit wetenschappelijk vocabularium ook andere dingen wil uitdrukken dan conclusies van streng positieve
wetenschap. Waarin bestaat dit andere?
Men moet zich hiervoor de vraag stellen, schrijft K. Truhlar, welk het literair
genre van Teilhards geschriften is. Hij
vergelijkt daarom Teilhard met Solowiew5, die zoals Teilhard zijn wetenschappelijke loopbaan begon als paleontoloog en zich daarna naar de filosofie
en de theologie wendde; ook voor Solowiew is het centrale probleem, hoe de
progressieve vergoddelijking van de we-

2 Pierre Teilhard de Chardin, Lettres a Leontine Zanta. — (Collection Christus). Desclee
De Brouwer, Brugge, 1965, 144 pp., Fr. 78.
3 Pelgrim van de toekomst, Brieven van Teilhard de Chardin aan Leontine Zanta. — (Nieuwe Aarde), Desclee De Brouwer, Brugge, 1966, 140 pp., Fr. 96.
4 Teilhard de Chardin, Pilgrim of the Future, edited by Neville Braybrooke. — Darton,
Longmann & Todd ltd, London, 1965, 128 pp., 6S 6d.
5 Karl Vladimir Truhlar, Teilhard und Solowiew, Dichtung und religiose Erfahrung.
—Albert,Fiug-Mnch196,5p.DM80
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reld moet beschreven worden. De verhet hoofdstuk 'Rehabilitierung der Magelijking tussen deze twee denkers, zegt
terie' dat een belangrijk gedeelte uitTruhlar, gaat uit van het feit — en hier- maakt van Mensch und Materie. Wanmee antwoordt hij op de vraag naar het
neer men niet van goede wil is, kan men
literair genre van Teilhard — dat de taal
de woorden die hier gebruikt worden
van Teilhard net als die van Solowiew even verkeerd begrijpen als 'energie tan'Dichtung' is, n.l. de uitdrukking van een
gentielle', 'determinisme vivant', enz.
religieuze ervaring; hetgeen niet belet Wanneer het er om gaat de zuivere redat de wetenschappelijke gegevens die
flexie uit te drukken, veronderstelt zowel
bij deze uitdrukking gebruikt worden,
de systematische uitbouw van een filosoook wetenschappelijk waardevol kunnen fie (Hengstenberg, b.v.) als de interpreblijven.
tatie van wetenschappelijke gegevens
We geloven dat deze interpretatie van
(Teilhard), een fenomenologisch verantTeilhard dichter bij de waarheid staat woorde beschrijving in de aard van de
dan de kritiek van H. Hengstenberg in
(in verhouding te korte) bladzijden uit
Mensch und Materiel, waar de auteur
Mensch und Materie, waar n.l. een beo.m. besluit dat de gedachte van Teilhard
gin gemaakt wordt met de fenomenoloals wereldbeschouwing „restlos gescheigie van de hand.
tert", „een volmaakte mislukking" is (p.
M. De Tollenaere
105). De wereldbeschouwing van Teilhard is volgens Hengstenberg 'evolutionisme', d.w.z. (met de woorden van
De verantwoordelijke
Hengstenberg): een 'Ontologisierung' van
maatschappij:
de evolutie-theorie; de loutere ontwikkeling van het lagere naar het hogere
een hanteerbaar ideaal?
wordt in het evolutionisme beschouwd
als de enige ontologische (en dus mateEen poging tot het hanteren van het
rialistische) realiteit. Hetgeen Teilhard begrip 'verantwoordelijke maatschappij',
zegt over God en de onsterfelijkheid van
die hoewel boeiend, slechts ten dele
de ziel, moet erbij gehaald worden als
overtuigt, is die welke H. M. de Lange
een 'deus ex machina' om de gedachte
onderneemtl in het kielzog van het souit het materialisme te helpen. Deze kriciale denken zoals dit zich heeft ontwiktick veronderstelt natuurlijk een inter- keld in een reeks oecumenische confepretatie van Teilhards woordenschat die
renties van de protestantse kerken:
niet door Teilhard zelf bedoeld werd, en
Stockholm 1925, Oxford 1937, Amsterdie. uit de aard van het literair genre
dam 1948, Evanston 1954, New Delhi
zelf, zich niet opdringt. Is het woord
1961.
'materie' uiteraard beter geschikt om het
De schrijver begint zijn boek met uiteen
lagere aan te duiden dan 'energie tangente zetten, hoe in het sociale denken dat
tielle' (dat hiervoor verworpen wordt zich binnen deze oecumenische kring
door Hengstenberg), of is 'bewustzijn' ontwikkeld heeft, het begrip 'verantper se beter dan 'energie radiale'? De
woordelijke maatschappij', dat voor het
waarde van een filosofie bestaat niet in eerst is gebruikt op de stichtingsvergahaar terminologie maar wel in de optie
dering van de Wereldraad van Kerken
die zij als grondslag kiest en in de mein Amsterdam, vorm heeft aangenomen.
thode die ze aanwendt om deze optie
Een scherpe inhoudsomschrijving heeft
verstaanbaar te verwoorden. Wat deze men er niet aan verbonden; het blijkt te
methode betreft, kan men o.i. ernstige
functioneren als een globale idee over
bezwaren maken tegen Teilhard, maar
de richting waarin het sociale denken
niet minder tegen bepaalde uiteenzettin- zich dient te bewegen. Zoals tot uiting
gen van traditionele filosofie, zoals b.v.
komt in de rede van Patijn te Evanston
6 Hans-Eduard Hengstenberg, Mensch und Materie, Zur Problematik Teilhard de Chardins.
— Kohlhammer, Stuttgart, 1965, 198 pp., DM. 19,80.
1 H. M. de Lange, De gestalte van een verantwoordelijke maatschappij, Carillon paperbackreeks nr. 9, Amsterdam, 1966, 271 pp., f 13,90.
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(geciteerd op p. 41), waarin de spreker
stelt dat men de term 'verantwoordelijke
maatschappij' in dubbele betekenis wilde hanteren, namelijk „om uiting te geven aan het verlangen, dat bescherming
verleend moet worden aan de economisch zwakken en om uiting te geven
aan het verlangen naar een maatschappelijke orde waarin het voor alle mensen — ook voor 'kleine mensen' — mogelijk is te leven met een eigen verantwoordelijkheid".
In vervolg op zijn historische schets zet
de auteur een theologische gedachtengang op, waarin hij probeert het begrip
'verantwoordelijke maatschappij' in het
christelijke openbaringsgeloof te verankeren. Het krijgt langs deze weg ook
zelf een uitgesproken theologische dimensie: „een samenleving moet zo worden ingericht, dat alle mensen in de
gelegenheid worden gesteld om het antwoord aan God en de medemens te
geven dat geheel aansluit bij hun diepste wezen en bestemming" (p. 66).
De verhouding tussen geloofsdenken en
sociaal denken ziet De Lange geworteld
in de inspirerende kracht die van het
geloof op het maatschappelijk ideaal
van de christen uitgaat. Hij verzet zich
niet alleen tegen de eeuwenoude praktijk die de christelijke inspiratie door de
gegeven maatschappelijke structuren laat
indammen, maar ook tegen een ethiek
van eeuwige beginselen en ordeningen,
die in feite een statische en conserverende tendens heeft omdat zij er niet aan
ontkomt om tijdgebonden inzichten op
een quasi-absoluut voetstuk te plaatsen.
Het begrip 'verantwoordelijke maatschappij' beschouwt de auteur als een
principium medium, dat algemene ethische uitspraken van het Evangelic probeert om te zetten in een binnen onze
cultuur-situatie bruikbaar richtsnoer.
Bij alle steun die de schrijver verdient
in zijn oppositie tegen de beginselentheologie, rijst van de andere kant de vraag
of hij de eigenstandigheid van het bin.nenwereldse, die in de huidige theologische discussie zo'n kardinale rol speelt,
wel voldoende tot zijn recht doet komen. Een vraag die met nog meer klem
moet worden gesteld o.a. doordat de
auteur, zelfs in betogen over loon- en
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werkgelegenheidspolitiek, het bij herhaling nodig vindt om aan de menselijke
zondigheid te refereren. Wellicht speelt
in mijn afwerende reacties tegen dit
taalgebruik het beroemde, ook door De
Lange ten tonele gevoerde, onderscheid
tussen optimistische r.k. en pessimistische calvinistische mensvisie een rol,
maar ik proef er toch vooral een verzet
in tegen wat mij aandoet als een verfeitelijking van de religieuze bestaansdimensie.
Dat zijn grondbegrip zich inderdaad op
vruchtbare wijze op onze maatschappelijke realiteit laat toepassen, bewijst de
auteur in zijn beschouwing over 'machten en krachten in de hedendaagse
maatschappij' en de daarop aansluitende
bespreking van enkele gangbare individualistische facetten binnen het motievencomplex van de westerse samenleving. Indrukwekkend is vooral zijn opsomming van een aantal innerlijke
tegenstellingen in de hedendaagse samenleving die een gezonde ontplooiing
van de menselijke verantwoordelijkheid
in de weg staan (p. 86 - 87).
Een des te groter teleurstelling wacht de
lezer — ik kan me moeilijk een met de
voorgaande hoofdstukken instemmende
lezer indenken, die zich niet teleurgesteld zal voelen — wanneer de schrijver
overgaat tot de bespreking in het licht
van de idee 'verantwoordelijke maatschappij' van enkele onderdelen van de
na de tweede wereldoorlog in Nederland
gevoerde economische politick.
Als eerste onderwerp wordt de sociale
zekerheid aan de orde gesteld. De auteur bestrijdt de gedachte, dat een stelsel
van sociale zekerheden van wieg tot
graf het verantwoordelijkheidsgevoel
zou ondermijnen. Hij komt tot een tegenovergestelde conclusie: „De sociale
zekerheid kan de vrijheid en het draagvlak van de verantwoordelijkheid van
de mens vergroten en heeft deze in feite
voor duizenden vergroot". Waarop men
geneigd is te verzuchten dat we dat langzamerhand wel weten, maar dat het eigenlijke probleem nog niet is aangeraakt. De moeilijkheid dat voor honderdduizenden de sociale zekerheid
blijkbaar niet tot een vergroting van
hun verantwoordelijkheidsbesef heeft
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geleid; deze negatieve uitkomst werpt de
vraag op of er in onze maatschappij niet
bepaalde structurele — d.w.z. mede voor
een politieke aanpak in aamerking komende — belemmeringen voor een groei
van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef worden aangetroffen.
Maar de auteur acht zijn taak volbracht
en stapt op een volgend onderwerp
over. Hij heeft een achterhoedegevecht
geleverd terwill men op grond van de
route die hij tevoren had uitgezet op
een voorhoedegevecht had gerekend. Al
is het helaas geen zeldzaamheid wanneer iemand, die zo in het algemeen
over onze samenleving krasse dingen
durft te zeggen, heel wat minder radicaal uit de hoek komt zodra hij het terrein van de praktische politiek betreedt.
Soortgelijke opmerkingen kunnen geplaatst worden bij de andere politieksociale kwesties die De Lange aansnijdt.
Zo levert hij een pleidooi voor de in
1959 verlaten z.g. geleide loonpolitiek en
tegen de sindsdien gepraktizeerde vrijere
oftewel gedifferentieerde loonpolitiek,
waarbij hij enkele zwakke plekken in de
argumentatie van de voorstanders der
verandering weet bloot te leggen. Maar
hij gaat niet in op het belangrijkste argument van de voorstanders van de
verandering, namelijk dat het oude systeem de arbeiders in de meer rendabele
bedrijven en bedrijfstakken niet toestond
om in redelijke mate van de gunstige
gang van zaken mee te profiteren. Hij
had kunnen antwoorden dat niet loondifferentiatie maar winstdeling op deze
situatie het gepaste antwoord vormt.
Maar dan hadden ook onvermijdelijk de
rnoeilijkheden en weerstanden rondom
de winstdeling ter sprake moeten komen.
Men mag uiteraard van hem niet verlangen dat hij de huidige sociaal-economische problematiek over de gehele
breedte aan de orde stelt. Maar wanneer
— zoals in de afgelopen jaren toch meer
en meer duidelijk is geworden — de de
verantwoordelijkheid frustrerende tegenstelling tussen kapitaal en arbeid in de
structuur van de onderneming zijn belangrijkste bolwerk handhaaft, dan kan
men geen enkel ander aspect van de
sociaal-economische realiteit buiten dit
kernprobleem om behandelen, wit men

tenminste het zicht op een verdere ontplooiing van de verantwoordelijke maatschappij open houden.
Het is na dit alles niet verwonderlijk dat
de schrijver aan het slot van zijn publikatie uitkomt bij het vormingswerk als
middel voor de opvoeding tot verantwoordelijkheid.
Wie stelt dat verantwoordelijkheid moet
worden voorbereid door een opvoeding
tot verantwoordelijkheid, heeft ten eerste gelijk en ten tweede gelijk dat hij
hierop wijst. Maar hij houdt zich wel
aan de maatschappelijk gesanctioneerde
kant van de waarheid. Urgenter is daarom het benadrukken van de keerzijde:
dat opvoeding tot verantwoordelijkheid
moet aansluiten op een eerlijk app61 tot
verantwoordelijkheid, d.w.z. op een situatie waarin niet ten onrechte bepaalde
deuren voor de uitoefening van verantwoordelijkheid gesloten blijven. Wanneer men begint met de band tussen
vorming en hervorming te verbreken,
valt zij wellicht achteraf moeilijker te
leggen, dan in de vriendelijk-idealistische sfeer van de vormingsbijeenkomst
te bedenken viel.
C. Raming

Nieuws in de
Nederlandse literatuur
Om te beginnen een aantal herdrukken.
Uitgeverij Donker herdrukte Brederode's
Groot Liedboek naar de oorspronkelijke
uitgave van 1622. Met een inleiding van
Dr. A. A. van Rijnbach. Van Godfried
Bomans befaamde Erik verscheen een
28ste druk (Spectrum). De Ziener (Bezige Bij) van Vestdijk werd herdrukt als
paperback. Vestdijks lang uitverkochte
essays Muiterij tegen het etrnaal (Bakker/Daamen) zagen eveneens opnieuw
het licht. Een Cyriel Buysse-omnibus
verscheen bij uitgeverij Veen. Merin
zijn opgenomen De nachtelijke aanranding, Greuten Broos, Greutmoeder Renske, Op het kleine gehucht, Uleken, De
steunpilaren der Ope van vrede en Lente.
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En dan na 43 jaar een herdruk van Herman Heijermans', indertijd fel-realistisch
genoemde, Kamertjeszonde (Querido).
Een interessant proefschrift verscheen
van Dr. Jan Kamerbeek Jr getiteld
Albert Verwey en het nieuwe klassicisme (Wolters). Het geschrift heeft als

ondertitel De richting van de hedendaagse podzie (1913) in zijn internationale
context.
Naast voortreffelijke dierenverhalen
schrijft A. Koolhaas ook toneelkritieken.
Hij heeft zich nu zelf ook eens gewaagd
aan een toneelstuk. Het resultaat laat
zich lezen in Niet doen, Sneeuwwitje
(Van Oorschot).
Provo Hans Tuynman gebruikte zijn tijd
in de gevangenis om er een boek te
schrijven, Fulltime Provo (Bezige Bij).
Het is een soort trilogie geworden: een
verslag van de gebeurtenissen op 10
maart, een aantal 'provotarische' gedichten en een lang, symbolisch verhaal.
Een andere jonge auteur is Koos van
Zoomeren, die na een gedichtenbundel
nu zijn eerste roman afleverde, Terloops
te water (Arbeiderspers).
De oertijd voor het venster (Bezige Bij)
van Manuel van Loggem bevat verhalen, reeds voor een deel in het Frans en
Duits verschenen, die men het best kan
typeren als fantastische vertellingen.
Een nieuw literair genre kunt u vinden
in De laatste der kolonialen (Arbeiderspers) van Otto Dijk. Dit boek bevat namelijk een selectie van diens televisiespelen.
Champagne (Bakker/Daamen) is de verhalenbundel waarmee de bekende haagse
edelsmid Albert Kok debuteert. Een deel
van de verhalen verscheen reeds in het
tijdschrift Maatstaf.
Tenslotte verscheen er een nieuwe roman van Hugo Raes, Een faun met kille
horentjes (Bezige Bij). In dit boek staat
ditmaal niet vermeld dat het niet naar
Belgie uitgevoerd (!) mag worden, zoals
bij zijn vorige roman, zodat men mag
hopen dat hij daar de (kritische) belangstelling krijgt die hij in Nederland al
heeft.
J. Groot

Beeldende kunst
in Belgie
Rik Wouters

De tentoonstelling van Rik Wouters te
Mechelen bevestigde de indruk van de
retrospectieve te Antwerpen, nu bijna
tien jaar geleden. Wouters is, zoals Vincent van Gogh, om zo te zeggen een
extra-artistieke artist, een kunstenaar
voor wie de kunst slechts geldt als een
persoonlijk levensavontuur. Op de tentoonstelling te Mechelen was die persoonlijke gebondenheid van het werk opvallend. Dit wil niet zeggen dat men
Wouters' biografie moet kennen om het
werk te begrijpen. In het werk zelf ervaart men die heel subjectieve aanwezigheid. Een van zijn schilderijen heet
'weerkaatsingen'. Elk werk kan men beschouwen als een weerkaatsing van die
subjectiviteit. Dit kan men van elk kunstwerk zeggen, maar bij een Wouters
treedt die subjectiviteit dan toch bijzonder sterk op de voorgrond. Het werk
zelf is niet tot persoonlijkheid geworden.
Het blijft verwijzen naar de persoonlijkheid van de kunstenaar. Gedeeltelijk is
deze indruk te verklaren door het feit
dat dit oeuvre gedomineerd wordt door
zelfportretten en portretten (als men dit
nog portretten mag noemen) van zijn
vrouw Nel. Maar de eigenlijke reden
ligt toch dieper dan alleen maar in de
voorstelling: in de vitalistische manier
van werken, waardoor zowel de voorstelling als de vorm van een schilderij
of beeld naar het tweede plan geschoven
worden. Men komt aan de eigenheid van
Wouters niet toe als men alleen maar
spreekt over de weelde van zijn kleur,
het spel van het licht; als men hem alleen beschouwt als de schilder van de
vrouw, van bloemen of van tintelende
interieurs. Dit alles hoort erbij, maar
door dit alles heen klinkt een haast vertwijfelde levenspassie, een passie die de
kunst als het ware opvreet. Zijn werk
kan ik niet als een idylle zien. Het heeft
niets sentimenteels. Ook in zijn meest
zonnige interieurs leeft er nog een bedreiging. Juist daardoor krijgt de levens-
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affirmatie een tragische bijklank, zoals
bijvoorbeeld in het Zelfportret met de
ooglap, dat aandoet als een aangrijpende
Ecce Homo.
El Greco

De eerste indruk van de tentoonstelling
El Greco in het Museum voor Schone
Kunsten te Gent (tot 1 november) is wat
ontgoochelend. Onwillekeurig is Greco's
naam verbonden aan de grote meesterwerken De begrafenis van de graaf van
Orgaz, Het portret van de Groot-Inquisiteur, Het onweer boven Toledo, Het
viifde zegel, De droom van Philips II,
De verloving van Maria, De marteldood
van de H. Mauritius .... Geen enkele

van die werken is er. Bij het bekijken
echter van wat er te Gent wel is samengebracht, maakt de indruk van frustratie
onmiddellijk plaats voor een uiterst boeiende confrontatie. De zevenentwintig
authentieke werken zijn ruimschoots voldoende om Greco's geestelijk avontuur
te illustreren. Misschien is het zelfs best
zo, omdat de herkenning er oorspronkelijker door wordt. Er is weinig schitterend, weinig overrompelend werk bij.
Het heeft niets veroverends. Integendeel.
Als toeschouwer moet men zelf op verovering uitgaan. Geleidelijk aan geeft dit
enigszins stugge werk zich dan prijs. De
figuren gaan leven met een zo tragische
intensiteit, dat ze u niet meer loslaten.
Er is ook mogelijkheid om zich aan de
bekende liefelijkheid van de Heilige Familie uit het Hospitaal van San Juan
Bautista de Tavera te Toledo, of aan de
Sint Jan uit het Boymans Museum van
Rotterdam te houden, maar als men het
daarbij laat, mist men echt de essentie
van Greco's hoge en veeleisende spiritualiteit. Ik wil bier niet uitmaken in
hoeverre deze Spaans of Byzantijns is,
noch in hoeverre ze kunsthistorisch te
situeren is. Ik verwijs in dit verband
naar een artikel in Streven (januari 1963)
waarin Karl Ledergerber El Greco tegenover Rembrandt stelt als twee tegengestelde facetten van de religieuze ommekeer in de XVIe - XVIIe eeuw. Voor
een werk van El Greco kan men dat
alles tot op zekere hoogte rustig vergeten
en in een haast tijdeloze ontmoeting de
mens benaderen. El Greco brengt men

soms te lichtvaardig terug tot de iets te
simpele categorie van vergeestelijking.
El Greco vergeestelijkt de mens niet,
maar plaatst temidden van zijn lichamelijkheid het geweldige drama, het conflict tussen de persoonlijke zelfaffirmatie
en een bovenpersoonlijk, kosmisch
wereldbeeld. Zijn figuren zijn in geen
enkel opzicht representatiefiguren meer,
maar levende individuen die juist in hetgeen ze representeren getekend zijn, en
dit is meer dan een psychologische kwelling: een metafysische angst.
Eugene Dodeigne

Tegelijk met El Greco ging in de Galerie
MAS te Deinze een belangrijke expositie
open van Eugene Dodeigne. Men kent
deze beeldhouwer in Nederland door
zijn omvangrijke expositie te Rotterdam.
In Belgie had hij reeds in 1957 in het
Paleis voor Schone Kunsten te Brussel
een persoonlijke tentoonstelling en onlangs nog werd in Charleroi een grote
retrospectieve georganiseerd. Momenteel
is hij overigens op alle Internationale
beeldhouwtentoonstellingen vertegenwoordigd. In de Galerie MAS kwam zijn
werk bijzonder goed tot zijn recht, misschien omdat het niet goed de museumsfeer verdraagt. Een tiental beeldhouwwerken waren in de mooie tuin opgesteld. In het voormalige atelier Saverijs
(MAS betekent niets anders dan MarieAnne Saverijs, de dochter van de schilder die de galerie op een merkwaardige
wijze leidt) waren tekeningen opgehangen. Het is toevallig als ik hier een vergelijking maak met El Greco, maar het
is toch niet helemaal uit de lucht gegrepen, want El Greco en Dodeigne zijn
van hetzelfde slag kunstenaars. Zelfs
morfologisch is er verwantschap. Beiden
wagen zich aan het laatste. Ze geven in
hun kunst gestalte aan het eeuwige conflict tussen vorm en leven, tussen 'le
style et le cri' (Seuphor). Bij Dodeigne
wordt deze strijd brutaal door het geweld waarmee hij het harde graniet tot
bewogenheid en leven drijft. De vorm
zelf van de steen, zijn steen-zijn, wordt
verbrijzeld om tot een nieuwe, levendige, vrije vorm herboren te worden. Ergens echter blijft dit proces steken, er;ens blijkt de voltooiing ervan onmoge-
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lijk, zoals dat ook voor El Greco onmogelijk bleek.
Jacob Jordaens
Nadat in 1956 de tekeningen van Rubens en in 1960 die van Van Dyck
werden getoond, worden van 8 oktober
tot 4 december die van Jacob Jordaens
in het Rubenshuis te Antwerpen tentoongesteld. Niet minder dan 120 tekeningen werden uit 52 verzamelingen geselecteerd. Deze tentoonstelling wordt
georganiseerd in samenwerking met het
Boymansmuseum te Rotterdam, waar ze
nadien te zien zal zijn.
Geert Bekaert

Beeldende kunst
in Nederland

erg kritisch ben geworden en te veel
activiteiten tegelijk verlang, maar ik zit
er gewoon een beetje mee in m'n maag
dat ik de laatste tijd veel minder dan
vroeger echt onder de indruk raak van
uitingen van beeldende kunst. Ik ben er
haast wel zeker van dat er ook niet zoveel spectaculaire manifestaties plaatsvinden als — pak weg — drie of vijf
jaar geleden. Het is me allemaal een
beetje te veilig, te vlak en te rimpelloos
— zonder echte schokken. Dat zal ook
wel komen doordat er op dit moment
eigenlijk geen sprake is van een overheersende stroming en van enorme aanvallen op die stroming. Er is op dit
ogenblik een soort vreedzame coexistentie, waarbij abstracte kunst, pop-art, opart, nul en (nieuw) figuratieve kunst
rustig naast elkaar leven. Hoezeer ik
vreedzame coexistentie ook toejuich —
ik vind deze vorm ervan maar saai.
Lucebert in Bergen

Het wordt maar een korte kroniek deze
keer. De grote zomertentoonstellingen
zijn achter de rug en op het moment dat
ik dit schrijf (12 september) is het najaarsleven nog niet zo erg op gang.
Daarom maar een paar summiere bespiegelingen.
De gang van taken
Ik geloof dat we deze zomer op het
gebied der beeldende kunst in Nederland
aardig aan onze trekken zijn gekomen.
De beeldententoonstelling in Arnhem's
Sonsbeek, de expositie David Smith in
Kr011er - Muller, In het licht van Vermeer in het jarige Mauritshuis, de retrospectieve van Mondriaan in het Haags
Gemeentemuseum, de Boheemse Primitieven in Boymans, Dubuffet in het Amsterdamse Stedelijk en Papoeakunst in
het Rijksmuseum — er zijn heel wat jaren voorbijgegaan waarin we minder
goed bedeeld waren. En toch heb ik een
wat onbestemd gevoel. Ik kan me niet
aan de indruk onttrekken dat de kunst
in ons land in een iets te rustig vaarwater is terechtgekomen. Het kan natuurlijk zijn dat ik in de loop der jaren

Vol verwachting ben ik naar Bergen gegaan om recent werk van Lucebert te
zien. Lucebert is voor mij zo ongeveer
de grootste Nederlandse schilder, maar
ook hier kreeg ik een onbestemd gevoel.
De schilderijen die in het geheel vernieuwde, smaakvolle Noordhollandse
Kunstcentrum aan het Plein in Luceberts woonplaats hangen, hebben onmiskenbaar klasse, maar raakten me niet
zozeer als het oudere werk.
Natuurlijk mag een kunstenaar er niet
op uit zijn z'n publiek te plezieren (Lucebert doet dat zeker niet) en natuurlijk
heeft een kunstenaar het volste recht
van de wereld om van stijl te veranderen, maar mij bekroop toch een licht
heimwee naar de doorwrochter, fijn
doorwerkte doeken van wat jaren eerder
bij het zien van veel van deze nieuwe,
versimpelde, verstrakte schilderijen die
soms duidelijk Bacon- en pop-art invloeden verraden. Ik weet niet of de keuze
van de werken goed en representatief is
en hoe het 1966-werk van Lucebert er
uit ziet, maar ik moet vooralsnog wat
wennen.
Paul Mertz
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Praedica Verbum,
Homiletisch handboek
deel 14: Gelegenheidspreken
Heideiand, Hasselt, 1965, 430 pp., geb. F.
370.
Dit homiletisch handboek overtreft ver de
bekende duitse Anton Koch uitgave. Talrijke medewerkers geven meer verscheidenheid van inspiratie en de onderwerpen worden op een moderne wijze behandeld. Het
14e deel omvat preken over de H. Mis, over
de eucharistie, over de zin van het kerkgebouw, over priesterroeping, gelegenheidstoespraken bij het huwelijk, toespraken aan het
graf, preken over de voleinding van de
mens en van de wereld. Het werk zal zeker
bijdragen tot de vernieuwing van onze geloofsovertuiging.
F. Bossuyt

Paul Chapel o.f.m.

Gegeven voor U.
Beschouwingen over de liturgie en het
dagelijks leven

schemata. Maar het handhaven van m.i.
flauwe voorbeelden, waar men als preektoehoorder wel aan moet geloven, kunnen
een lezer de lust ontnemen om rustig en
objectief verder te lezen. Het lijkt me geen
gelukkige keus om op deze manier de veelbelovende Aggiornamento-reeks te beginnen.
J. Dicker

Gijs Bouwman s.v.d.

De waarheid zal u vrijmaken.
Bijbelse beschouwingen over vrijheid
en wet
(Aggiornamento 2). J. H. Gottmer, Haarlem, 1966, 85 pp., f 7,90.
Het tweede nummer van de Aggiornamentoreeks geeft ons een degelijke en fundamentele inleiding over de spanning tussen wet
en vrijheid die wij op het ogenblik zo sterk
en scherp beleven. Veel van de actuele vragen rond dit probleem worden eigenlijk al
beantwoord door een juist en overtuigend
stellen van het probleem zodat men niet
blijft rondlopen met valse illusies over vrijheid en valse vooroordelen tegen de wet.
Tot slot een vraag: zijn er nog steeds geen
betere termen gevonden dan 'spelregels' en
'verkeersregels' wanneer we spreken over de
natuurwet en over sociale wetten?
J. Dicker

(Aggiornamento 1), J. H. Gottmer, Haarlem, 1966, 114 pp., f 9,90.
Schr. heeft getracht een aantal reeds eerder
uitgegeven preekschemata in een meer leesbare vorm voor te zetten aan een groter
publiek. De preek zit er nog duidelijk in :
een sterk moraliserende liturgiepreek oude
still met wat nieuw materiaal dat niet erg
overtuigend gegeven wordt. Het meer leesbaar worden moet men volgens de Schr. zoeken in het verder uitgewerkt zijn van de

Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte
V. Band Lief. 9, 10 and 11. — A. Druckenmiiller Verlag, Stuttgart, 1966.
Deze encyclopedia geeft niet alleen kortere
notities, maar ook uitvoerige studies. K. A.
Wirth, de redactieleider, zet zijn belangrijk
artikel voort over de voorstellingen van de
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aarde met 55 illustraties en een rijke bibliografie. Daarna volgt een belangrijke bijdrage over de iconografie van de werelddelen,
vooral in verband met de geloofsverbreiding
(50 illustraties). De verschijningen van Christus met 63 illustraties vormen een andere
belangrijke bijdrage. Na een inleiding waarin de verschijningen in het algemeen worden
behandeld, volgen de verschijningen aan de
heilige vrouwen, aan Jacobus, aan Jozef
van Arimathea, aan de apostelen, aan de
Moeder Gods en aan Petrus. Voorbeelden
worden aangegeven van de voor-karolingische periode tot de moderne tijd. Zowel
kunstcritici als historici en, wegens de rijke
symboliek, ook liturgisten en leraars in het
hoger godsdienstonderwijs zullen in deze encyclopedie interessante gegevens vinden.
F. Bossuyt
V. Pospischil

Der Patriarch in der Serbisch-Orthodoxen Kirche
Verlag Herder, Wien, 1966, 272 pp., DM.
18,40.
In de dialoog met de Orthodoxe Kerken
komt het belang van het patriarchaat in het
bestuur van de kerk dikwijls ter sprake.
Welk is de taak van de patriarch in de traditie van de kerk van het Oosten? Dit werk
geeft ons hierop een antwoord. Van historisch en canoniek standpunt uit wordt de
rol van de patriarch in de kerk van Servie
uiteengezet. In een aanhangsel vinden we
bovendien de vertaling van het statuut van
1947 van de Servisch-orthodoxe Kerk. Dit
laatste heeft voor de algemene orthodoxe
leer wel enkele correcties nodig vanwege de
inmenging van het communistische staatsbeleid, maar het geeft toch in zijn hoofdlijnen
een juist beeld van de orthodoxe kerk.
F. Bossuyt

WIJSBEGEERTE

Philia
Wijsgerige opstellen in vriendschap
aangeboden aan Prof. Dr. J. H. Robbers S.J.
Dekker en v. d. Vegt, Nijmegen, 1966, 149
pp., f 10,—.
Kreling, Kors, Steijns Bisschop, Sassen,

Duynstee . . . . met excuus voor de verzwegenen : welk een kring van geleerden heeft
zich rondom de pasgestichte Katholieke
Universiteit gevormd! Onder hen behoort
Robbers zeer zeker genoemd te worden,
wien ten afscheid bovengenoemde bundel is
aangeboden. Terecht zal degene die wijsheid
en wetenschap steeds trachtte te verenigen,
hier artikelen in vinden zowel over „De
Wijsbegeerte van de Wetsidee" als over
„Opvoeden tot Wijsheid en Liefde", alle
ontsproten aan dezelfde inspiratie van de
Vriendschap. Een lijst van Robbers' geschriften en een analyse ervan door C.
Braun MSC gaan aan een tiental artikelen
vooraf ; ook het afscheidscollege van de
emeritus (bene meritus) werd opgenomen.
„Moge", om met de voorwoordschrijvers te
spreken, „deze uitgave, ontstaan ter ere van
een stimulerend hoogleraar, op haar beurt
het wijsgerig denken in het Nederlands taalgebied stimuleren".
Cl. Beukers

Gibt es Grenzen der Naturforschung?
Eranos-Reden. Band 253.
Herder, Freiburg, 1966, DM. 2,80.
Dit boekje publiceert vier redevoeringen,
uitgesproken in vroegere Eranos-Tagungen.
Drie ervan lijken ons belangrijk: E. Schroedinger over de ontwikkeling van de menselijke geest, zoals die in de vooruitgang van
de natuurwetenschappen tot uiting komt ;
G. Holton, die een originele metodologischfilosofische benadering van de natuurwetenschappen voorstelt, en L. Baeck, die, uitgaande van een filosofie van het individuele,
de uitbouw van een dialectisch gestructureerde antropologie schetst. De bijdrage van
H. Kayser, een soort 'Pythagoras redivivus',
is ongetwijfeld lezenswaard, maar lijkt ons
teveel een randgebied van de filosofie om
enig reed belang te kunnen hebben. Alles
samen : een boekje dat onder een misleidende titel veel interessants brengt.
E. De Graeve

The Modern Tradition:
Background of Modern Literature
Edited by Richard Ellmann and Charles
Feidelson Jr.
Oxford University Press, New York, 1965,
953 pp., $ 13,75.
Dit is een buitengewoon goed boek. Het is
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een bloemlezing, een verzameling van teksten, maar zo kundig samengesteld en ingeleid door de Amerikaanse hoogleraren Ellmann en Feidelson, dat het doel werkelijk
bereikt wordt. Zij beogen nl. in 9 verschillende hoofdstukken: symboliek, realisme,
natuur, het culturele, geschiedenis, het onbewuste, mythe, existentie, geloof, — de
achtergrond te geven van de modeme literatuur en daarmee van het modeme leven en
beleven. Het is een goed voorbeeld van de
'culturele explosie' die Noord-Amerika op
het ogenblik doormaakt en buitengewoon
verrijkend. Natuurlijk kan men over de
keuze van bepaalde teksten twisten, vooral
omdat andere citaten dan niet worden opgenomen, maar in ieder geval is deze keus
verantwoord en buitengewoon waardevol.
Een index maakt het geheel nog meer bruikbaar. Leeszalen en bibliotheken mogen dit
werk niet missen.
J. H. Nota

GESCHIEDENIS

Prof. Mr. F. J. F. M. Duynstee

De Kabinetsformaties 1946 - 1965
Ae. E. Kluwer, Deventer, 1966, geb. 462
PP., f 35,—.
Kabinetsformaties zijn, o.a. door hun lange
duur langzamerhand berucht geworden episodes in de na-oorlogse geschiedenis van het
Nederlandse politieke leven. Of zoals Drees
het in zijn Ten Geleide van bovengenoemd
boek eufemistisch uitdrukt : zij „werden terecht gevoeld als een zwakke plek in de
Nederlandse politiek". De Nijmeegse hoogleraar Duynstee heeft ze chronologisch in
een zeer uitvoerig relaas behandeld. Soms
wordt men niet alleen van dag tot dag,
maar bijna van uur tot uur geleid door een
politiek labyrinth, waarmee de allerkleinste
micro-geschiedschrijving als vanzelf gegeven
is. Ofschoon schr. in zijn boek voor „la
petite histoire, hoe genoegelijk of droevig"
ook (p. 220), geen plaats ziet, is het er rijkelijk mee doorspekt. Afgezien van de vraag,
of zelfs de grote geschiedkundige lijnen der
Nederlandse kabinetsformaties niet tot de
petite histoire moeten worden gerekend,
vindt iedere staatsinrichting- en geschiedenisleraar in dit werk een schat van „de-politicus-in-pantoffels-"gegevens. Wie wordt niet
in zijn religieuze hart getroffen, wanneer hij

leest, dat de politiek zo omstreden De Quay
dan toch maar uit een retraite naar Den
Haag werd weggehaald (p. 215)? Welke
huisvader leeft niet mee met onze voortvarende minister-president, wanneer hij leest,
dat de „kinderen Cals" zich blijkbaar publiekelijk over papa's politieke plannen hadden uitgelaten (p. 387)?
De historicus die dit geschiedverhaal moet
beoordelen, kan het met de beste wil van de
wereld niet tot een wetenschappelijk historisch werk rekenen, alle rijkvloeiende, gevarieerde en minuteius verwerkte bronnen ten
spijt. Daarvoor staat er in dit werk niet
alleen te veel, maar ook te weinig. Bij de
vele aangesneden, maar historisch niet afgeronde onderwerpen is het formeel-staatsrechtelijke aspect overheersend. Psychologische,
economische en sociale achtergronden worden nauwelijks aangeduid. Maar de schrijver heeft deze vrucht van zijn staatsrechtelijke speurzin en scherpzinnigheid waarschijnlijk ook niet als een geschiedwerk bedoeld. Slechts aan wie het politieke leven
van ons land enigszins kent, verschaft dit
boek een belangrijke bijdrage tot inzicht.
Als naslagwerk is het bovendien voor ieder
politiek-geinteresseerde onmisbaar. Het staat
vol gegevens, niet zelden met interessante
commentaren voorzien. Zo heeft Duynstee
toch velen aan zich verplicht. Niet het minst
door zijn actuele staatsrechtelijke beschouwingen vooraf, die men na lezing van het
geheel als een snort samenvatting moet herlezen.
J. A. Bornewasser

H. Ott

De leer van het eerste Vaticaans
Concilie
Een evangelisch commentaar.
Callenbach, Nijkerk, 1964, 159 pp., f 4,90.
De betekenis van het eerste Vaticaans Concilie werd vroeger in de katholieke theolologie zeer hoog aangeslagen, terwijl ze, met
name in de reformatorische kerken, op
meestal negatieve wijze werd benaderd.
Heden zien we het omgekeerde: de katholieke theologen worden zich van de eigentijdse situatie van 1870 bewust en zullen
daarom verschillende uitspraken relativeren,
wat natuurlijk iets heel anders is dan een
ontkenning. Aan reformatorische zijde ontwaakt een nieuw begrip voor de eigenlijke
bedoeling van dit Concilie, hoezeer die bedoeling ook 'verpakt' is in tijdgebonden
formuleringen en opvattingen. Het boek dat
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we hier bespreken, is er een levend bewijs
voor. Schr., opvolger van Barth in Basel,
analyseert de verschillende hoofdstukken en
canones van het Concilie en is er op uit, het
echt evangelisch accent in de teksten naar
voren te brengen. Dit voert hem, volgens
zijn eigen woorden, tot verschillende conclusies, „die van ons evangelisch standpunt uit
gezien, vanuit het beeld dat wij meestal van
de roomse kerk hebben, wellicht bijzonder
riskant kunnen schijnen" (159). Zeer voorname kwesties komen aan de orde: de
Godsopvatting, de openbaring en natuurlijke
Godskennis, geloof en rede, de zichtbare
eenheid der Kerk, het pausschap en het
onfeilbaar leergezag. Men zou dit boek kunnen vergelijken met wat Kung gedaan heeft
aangaande de rechtvaardigingsleer van Trente en Barth, zij het dan dat Schr. geen strikt
wetenschappelijk bock heeft willen schrijven
en zich tot een groter lezerspubliek richt. Bij
lezing blijkt dat Schr. uitstekend op de
hoogte is van de katholieke theologie en
daardoor in staat is, de teksten van binnenuit te benaderen en op hun betekenis te
ondervragen. Iedereen die zich voor de
oecumenische problemen interesseert, moet
het dan ook lezen. Aan de katholieke theologie worden ook vragen gesteld, die we
niet naast ons neer kunnen leggen en aan
welks beantwoording wij al onze krachten
moeten besteden. Zo b.v. de vraag of het
geloofspunt van primaat en episcopaat van
dezelfde orde is als de rechtvaardigingsleer
(wat natuurlijk niet het geval is) en hoe de
verhouding tussen beide leerstukken is (135).
Dit is inderdaad een zeer voorname kwestie :
te vaak worden primaat en episcopaat als
zelfstandige grootheden gezien en beleefd,
terwijl toch alle ambten in de Kerk dienstbetoon zijn voor het evangelic en de heiliging. Volgens Schr. is er een kwestie, die
de interpretatie van Vaticanum I voortdurend beheerst, en die eigenlijk de vraag van
de Reformatie aan Rome is : wordt door het
leergezag niet geweld aangedaan aan de vrijheid van het gelovende geweten, zodat het
„direct-voor-God-staan doorbroken wordt
en de gelovige de mogelijkheid van een
laatste, legitiem beroep van de 'plaatsbekleder van Christus' op Christus zelf afgesneden wordt" (158). Zou men bier niet mogen
zeggen dat de ambtsdragers, in samenwerking met de hele Kerk, niets anders moeten
doen dan juist de gelovigen door hun verkondiging direct voor God te plaatsen? De
bijstand van de Geest — die meer is dan
touter negatief, zoals bepaalde katholieke
theologen willen, waarbij Schr. zich aansluit (150) — bestaat juist in de confrontatie met de Heer zelf en vanuit deze confrontatie klinkt het woord der verkondiging.

Een kleine drukfout : op p. 55, regel 6,
leze men: eerste Vaticanum.
J. Mulders

Karl Buchheim

Ultramontanismus and Demokratie
Der Weg der deutschen Katholiken im 19.
Jahrhundert
KOsel-Verlag, Munchen, 1965, geb., 546 pp.
Voor de schrijver zijn ultramontanisme en
democratic nauw met elkaar verbonden :
het eerste is volgens hem de katholieke
,Vorform" der christelijke democratic. Dit
nogal ongewone hanteren der begrippen berust op de volgende, in het bock verspreid
staande theses: a) door in de Rijksdag
steeds opnieuw de pariteit der godsdiensten
voor het hele Keizerrijk op te eigen en door
daarbij als middel aan het algemeen kiesrecht vast te houden, waren de katholieken
principieel-democratische tegenstanders van
de conservatief-liberale regeerders in het
land. b) gesteund door een „rtimisch-katholisch Biirgerbewusztsein" verzetten de ultramontaanse Duitse katholieken zich voorbeeldig-democratisch tegen de geest van militarisme en nationalisme. c) toen Leo XIII,
tegen de belangen der bourgeoisie in en uit
protest tegen de vorsten en regeringen (die
niets tegen de opheffing van de Kerkelijke
Staat gingen ondernemen) een beroep deed
op het katholieke yolk, gaf hij de lijn aan
voor de democratic der 20e eeuw ; de
christelijk-sociale koers der Kerk (Rerum
Novarum van 1891) schiep daarbij een gunstig klimaat. d) Rome heeft, tegen de geest
der Duitse bisschoppen en geestelijkheid in,
in steeds sterkere mate een beroep gedaan
op de leken om de paus met geldacties en
demonstraties te steunen bij de handhaving
van zijn rechten als souverein.
Graag wil ik vooropstellen, dat dit knap en
vlot geschreven bock een verrassende correctie vormt op vele, maar al te vaak eenzijdig anti-katholieke monografian. De behandelde stof biedt bovendien boeiende aspecten, al was het alleen maar vanwege de
daarmee samenhangende discussiabele rol
der Duitse katholieken in onze eeuw. Doch
hiermee is mijn vreugde over deze prestatie
van de bekende katholieke publicist Buchheim toch wel op. Vak-historisch gezien
verraadt deze monografie duidelijk de sporen van gezichtsverenging, gevolg van te
eenzijdig bronnenmateriaal. Hoofdbron voor
dit werk was nl. het archief van de grote
leider der katholieke beweging : Furst von
Lowenstein. Dit heeft geleid tot het bezien
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der gebeurtenissen vanuit de opvattingen
van de hoofdspeler : de „klare Blick" van
Lowenstein moet de lezer op uitnodiging
van de schrijver tot de zijne maken. Dat het
voor een historicus onvoldoende is, uitspraken van pausen als die van de „Heilige Vader zelf" te bestempelen, komt bij Buchheim helaas niet op. Om de historische benaderingswijze van schr. te karakteriseren
geef ik nog een citaat: „Eine Huldigung
schon drei Jahre voraus vorzubereiten,
konnte wirklich nur Leuten geraten erscheinen, die sich wie Lowenstein zu der Ueberzeugung bekannten, dasz das, was den Segen des Heiligen Vaters habe, auch lebensfahig und aussichtsvoll' sei. Der Historiker
musz die Tatsache verzeichnen, dasz sich
diese Glaubensiiberzeugung als richtig erwies" (p. 497). Daarmee zijn meteen mijn
bezwaren als Nederlands katholiek van vandaag gegeven. Die kan er echt niet meer
tegen, wanneer een historicus met instemming de woorden van de overigens zeer
verdienstelijke bisschop Von Ketteler overneemt : „nichts ist liberaler als die katholische Kirche", ook al staat er achter: „das
Wort in seinem wahren Sinne genommen".
Wanneer tenslotte actueel aandoende stemmen van 70 jaar terug, zich verzettend tegen
de bij ultramontaanse Duitse katholieken zo
gevierde „groszartige Demonstrationen",
van de schrijver als zijn actueel tegengeluid
te horen krijgen, dat de door hen bepleite
„innere Gesinnung" al te vaak 'n uitvluchtsargument voor geestelijke luiheid is (men
lette op het praesens!), is men zo'n geschiedschrijving langzamerhand beu geworden.
J. A. Bornewasser

de 'eigen wegen' die de nationale geschiedenisboeken van beide landen willen opdringen. Misschien helpt de grotere afstand vanuit het buitenland, om de familietrekken en
verwantschap duidelijker te zien. Bijzonder
verdienstelijk is de plaats welke ingeruimd
wordt voor de ontwikkeling van rechtsgevoel en rechtsinstellingen, onontbeerlijk als
basis voor de ontwikkeling van een cultuurgemeenschap waarvan de uitzonderlijke
waarde in Europa door inheemse cultuurgeschiedenissen te vaak wordt voorbijgezien.
leder historisch gevormd lezer zal op gebieden waarin hij bijzonder thuis is, wel eens
afwijken van schrijvers' oordeel, doch zoiets
is bij een synthese als deze onvermijdelijk.
Slechts voor de Gulden Eeuw wordt de
veelheid van belangrijke namen en prestaties
de schrijver te machtig : hij verliest bier zijn
vermogen tot eenmaking, zodat deze hoofdstukken op goedgestoffeerde encyclopedicartikelen gaan lijken. Het onvermogen om
de eigenlijke waarde van onze mystieke literatuur te zien en haar belang voor de
Europese opvatting over de mens, deelt hij
met de meerderheid van de hedendaagse
historici.
A. Deblaere

POLITIEK

Ir. W. Stanz

De Boerenpartij
De Bezige Bij, Amsterdam, 56 pp.,
Leo Delfos

Kulturgeschichte von iViederland und
Belgien
(Sammlung Dieterich Bd. 245), Carl Schunemann Verlag, Bremen, 505 pp.
Wat wel niemand in eigen land zou aandurven heeft Leo Delfos gewaagd : een nietoppervlakkige, goed gedocumenteerde, voor
een intelligent publiek vulgariserende synthese te schrijven van de cultuurgeschiedenis
der Nederlanden, die het volume van een
handig, leesbaar boek niet overschrijdt. Het
weze meteen gezegd: de opzet is boven
verwachting goed geslaagd. Vanaf de 16de
eeuw worden Noord en Zuid apart behandeld doch zo, dat ook hun wisselwerking
uitkomt en het ons duidelijk wordt, dat zogenaamde opposities meer verleggingen van
zwaartepunt of accent zijn dan de geisoleer-

f

3,50.

Er zal wel zelden zo een negatief werkje
zijn verschenen als dit. Het is een oproep
aan iedereen die maar ergens ontevreden
over is, om de boerenpartij te steunen. Zoals Mussert indertijd aanhangers probeerde
te vinden onder de Amsterdamse bewonderaars van het openhavenfront, door te beloven het centraal station of te breken, probeert Koekoek de teleurgestelde 'brug-overhet ij'ers' nog te winnen met een pleidooi
tegen de tunnel en voor de hangbrug. De
boerenpartij zal iedere ontevredenheid wegnemen. Een enkel opbouwend plan komt in
deze brochure niet voor. Natuurlijk moeten
ook de internation.ale samenwerking en de
modeme kunst het ontgelden. Het kan niet
ontkend worden dat er veel overeenkomst
is met de methode van nazi-propaganda in
de dertiger jaren.
C. J. Boschheume
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Louis Sinner

Provo's en Justitie
Bezige Bij, Amsterdam, 53 pp., f 3,50.
Dit boekje geeft op p. 37 een bijzonder
goede samenvatting van de provo-ideologie
en een aardig betoog tegen de stelling dat
de rechter boven kritiek verheven zou staan,
maar geeft verder niet wat het belooft. De
bijzondere behandeling van de provo's zou
alleen kunnen blijken uit vergelijkingen met
de behandeling van anderen. Hoe gewone
misdadigers worden behandeld door politie
en justitie is voldoende bekend uit de publikatie van Dr. R. Rijksen. Een vergelijking
met de behandeling van andere politieke
groepen, zoals de boeren, zou ook haar nut
hebben gehad. Daarbij wordt dan gedacht
aan de oproep van die kant het gebouw van
het landbouwschap op te blazen, vergelijkbaar met de oproep de IJ-tunnel te beschadigen. Ook ontbreekt in dit boek een parallel met de rechtspraak in de Weimar-republiek, hoewel die op dit punt uitvoerig is
gepubliceerd door Max Hirschberg. (Het
meest scherpe voorbeeld van partij-rechtspraak was het vonnis uit 1921 waarbij
Fechenbach tot 10 jaar werd veroordeeld
voor een gering vergrijp en Hitler in 1923
tot vijf jaar voor een poging tot staatsgreep.
Fechenbach was politiek links en had stukken gepubliceerd over het uitbreken van de
oorlog in 1914).
C. J. Boschheume

Problemen der democratie

bezinnen op het wezen van de democratie.
De Stichting ter Voorlichting over de OostWest-verhouding heeft in haar eerste publikaties voortdurend de democratie als argument gehanteerd. Deels door de kritiek op
die werkwijze, deels ook uit innerlijke behoefte, is men zich in deze kring toen gaan
bezinnen op die democratie. Een uitgelezen
schare van auteurs is aangezocht om vanuit
hun vak en vanuit hun levensbeschouwing
hun licht over deze problemen te laten
schijnen. Nu het geheel gebundeld is in een
eerste deel krijgt de lezer een interessant
inzicht in de moeilijkheden die de democratie met zich meebrengt en vooral in de wazigheid van het perspectief waarin de democratie zou moeten groeien. Dat perspectief
is uiteraard nog onbestemd. Democratie
wordt immers niet gefabriceerd, maar groeit
organisch vanuit een levende gemeenschap.
Dat is op zijn minst een waardevolle indruk
die men van deze bundel meeneemt.
Deze bundel is in een drietal hoofdstukken
onderverdeeld : Problemen der democratie
op nationaal niveau, Problemen der democratie op internationaal niveau en problemen
der democratie in de ontwikkelingslanden.
Reeds deze indeling wijst er o.i. op, dat er
ter aanvulling snel een tweede bundel moet
komen, waarin dan toch ook maar die
volksdemocratie eens scherp wordt ontleed.
Bepaalde democratische trekken die „aan
de andere kant" ongetwijfeld aanwezig zijn
lijken ons zeer goed te passen in het democratische perspectief waar het Westen naar
zou moeten streven.
Vooralsnog is deze bundel echter een waardevolle inleiding op een nieuwe bezinning.
J. P. Schuyf

Onder redactie van dr. S. W. Couwenberg.
Eerste bundel.
Uitg. Stichting ter Voorlichting over de
Oast-West verhouding, Den Haag, 1965.
Prijs f 5,90.
Men behoeft slechts even over onze oostgrens heen te kijken om te bemerken hoe
moeizaam een democratisch bestel tot stand
komt. En zelfs wanneer men bescheiden
binnen de landsgrenzen blijft, blijkt de democratie veelal nog een hachelijke zaak te
zijn.
De kaders van de verschillende grote politieke partijen in ons land beginnen zich
langzamerhand weer voor de problemen van
de democratie te interesseren. En waar het
Westen juist de democratie stelt als verkieslijk boven de zogenaamde volksdemocratie
van het Oostblok, is het heel zinnig, dat
men zich juist in de kringen die zich met
Oost-West-verhoudingen bezig houden, gaat

Nestor Delval

Schuld in Kongo?
(Horizonreeks, 1) — Davidsfonds, Leuven,
1966, 64 pp., ing. F. 30, geb. F. 55.
Schrijver vraagt zich of of vijf jaar na de
Kongolese onafhankelijkheid de tijd niet gekomen is om een onbevooroordeeld gewetensonderzoek te doen betreffende de koloniale politiek van Belgid. Delval, die blijkbaar verschillende jaren in Kongo heeft
doorgebracht, zoekt oprecht naar de grond
van de sterke spanningen die in de ontvoogdingsperiode tot uiting zijn gekomen. Veel
nieuws brengt hij niet: het samengaan in
een 'manage de raison' van Kerk en Staat,
wat onvermijdelijk tot conflicten moest leiden (Le Buisseret-politiek); de minder goede kwaliteit der eerste pioniers, vooral niet-
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Belgen, beweert hij ; veel belang hecht hij
(teveel naar onze mening) aan het mulattenprobleem, het paternalisme 'van wieg tot
graf' der grote maatschappijen ; de specifieke positie der blanke vrouw, die de scheiding tussen blank en zwart voltrok ; de feitelijke colour-bar ondanks de wettelijke regelingen ; en, tenslotte, het niet op gang
komen van de dialoog op de vooravond van
de onafhankelijkheid. Het boekje mist diepgang om werkelijk nieuwe argumenten te
brengen voor het reeds uitgebreide Kongodossier.
H. De Decker

PSYCHOLOGIE

Dr. J. Kunze

De volwassen vrouw.
Van eerste volwassenheid tot
beginnende ouderdom
De Toorts, Haarlem, z.j., 232 pp., f 17,50.
Een helder overzicht van hetgeen in psychologische literatuur aangaande de vrouw is
vastgesteld. Het boek is in twee gedeelten
opgebouwd. In het eerste deel wordt een
poging gedaan enkele wezenskenmerken van
de vrouw te beschrijven. Het tweede gedeelte handelt over situaties, waarin de volwassenwording voltrokken moet worden in
gehuwde of ongehuwde staat. Het boek is
voor een brede lezerskring bedoeld, een
doel waaraan het nog beter zou beantwoorden als de citaten in het Nederlands waren
vertaald.
J. Kijm

Georges Cruchon

Einfiihrung in die dynamische
Psychologie
Die Person and ihre Umwelt
Knecht, Frankfurt/Main, 1965, 311 pp.
Dit werk is de Duitse vertaling van het boek

Introduction a la psychologie dynamique
(1963), dat we hier reeds aanbevolen hebben
in juni 1964, p. 911. Een goede alzijdig gedocumenteerde inleiding op de vele aspecten
van de huidige psychologie. De Duitse uitgave is nog beter verzorgd dan de Franse.
R. Hostie

Prof. Dr. R. Beerling e.a.

De intermenselijke verhoudingen
Serie Mens en Medemens, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1965, 173 pp., f 5,25.
Een bundel lezingen, die gehouden zijn in
de Internationale School voor Wijsbegeerte
te Amersfoort. Het onderwerp, dat in deze
tijd zoveel aandacht trekt, wordt in deze
verzameling ingeleid door Prof. K. Kuypers.
Van de 9 daarop volgende hoofdstukken
vermelden wij hier bij wijze van voorbeeld:
een beschouwing van Prof. Kwant over
'Intermenselijke verhoudingen en so ciale
gerechtigheid', een studie van Hella v.
Lelyveld-Haasse getiteld 'De man-vrouwverhouding als thema in de door vrouwen
geschreven romanlitteratuur', twee bijdragen
van Prof. Oldewelt en een zeer genuanceerde psychologische belichting van de menselijke verhoudingen door Dr. Schuurman.
Het laatste hoofdstuk dat handelt over 'Het
intermenselijke als mystieke ervaring', laat
door zijn vaagheid nogal wat te wensen
over. Een verrijkend boek, dat goed past in
de mooie serie 'Mens en Medemens'.
J. Kijm

Carl G. Jung

De mens en zijn symbolen
Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 368 pp.,
f 14,90.
Naar aanleiding van een geslaagd T.V.-interview voor de B.B.C. heeft Jung in zijn
laatste levensjaar dit vulgariserend werk opgezet, geleid en ten dele zelf geschreven. De
bedoeling was dat zijn hoofdinzichten in een
voor niet-gespecialiseerde lezers toegankelijke uiteenzetting zouden worden samengebracht. Jung schetste het plan, schreef het
eerste hoofdstuk en vertrouwde bepaalde
delen toe aan enkele van zijn naaste medewerkers (J. L. Henderson, M.-L. von Franz,
A. Jaffe en J. Jacobi). Jungs hoofdstuk handelt over de benadering van het onbewuste
(dromen, symbolen etc.). Zijn medewerkers
belichten verdere aspecten en toepassingen
en J. Jacobi geeft een nogal omstandige beschrijving van het verloop van een concrete
behandeling die de vorige beschouwingen
concreet toelicht. Zijn bedoeling getrouw,
blijft het werk in een niet-technische taal
gesteld. Aldus is het zeker een goede inleiding, al blijft voor een dieper begrip van
Jung een ernstiger studie nodig.
R. Hostie
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E. Erikson

Het kind en de samenleving
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1964, 425 pp.
Het werk van Erikson vomit een belangrijk
onderdeel van de Amerikaanse bijdrage tot
de dieptepsychologie. Zoals ook bij andere
Amerikaanse auteurs wordt hier sterk de
nadruk gelegd op sociale momenten in de
ontwikkeling van de persoonlijkheid. De auteur weet aan de hand van boeiende voorbeelden een ingewikkelde theorie te verhelderen. De voorbeelden van psychisch gestoorden, de beschrijving van opvoedingsverhoudingen bij twee indianenstammen en
de overzichten van de ontwikkeling der
jeugd in Amerika, Duitsland en Rusland in
het recente verleden, belichten op veelzijdige
wijze zijn opvattingen over de identiteit.
Binnen de grenzen die de psycho-analytische
mensbeschouwing zichzelf oplegt, worden
hier veel verschijnselen op interessante wijze
met elkaar in verband gebracht.
J. Kijm

B. Wright

Invaliditeit, een psychologische
benadering
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1964, 224
pp., 1 10,90.
Deze bewerking van een Amerikaans boek
biedt een overzicht van psychologische aspecten der invaliditeit. Men onderzoekt de
moeilijkheden die de invaliditeit oproept en
de mogelijkheden om tot aanvaarding te komen. Uiteraard wordt veel aandacht geschonken aan de sociale verhoudingen. Dit werk is
allereerst een studieboek, dat voor hen van
belang is die betrokken worden in revalidatie, maar wellicht kunnen ook anderen erdoor geholpen worden om gehandicapte
medemensen met meer begrip tegemoet te
treden.
J. Kijm

H. Plessner

Lachen en wenen.
Een onderzoek naar de grenzen van
het menselijk gedrag
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, 190 pp.
Deze wijsgerige studie, waarvan de eerste
druk in 1941 verscheen, heeft grote bekendheid gekregen. De indringende wijze, waar-

op de auteur lachen en wenen beschreef als
uitdrukking van een capituleren in grenssituaties, waardoor iets aan het licht komt
van de wijze waarop de mens zich verhoudt
tot zijn lichaam, vomit een belangrijke bijdrage tot de antropologie. Het is een goed
initiatief geweest om dit boekje door middel
van een vertaling nog nadrukkelijker onder
de aandacht van de Nederlandse lezers te
brengen, al zal degene die in staat is op deze
geenszins gemakkelijke tekst dieper in te
gaan, toch ook wel teruggrijpen naar de
oorspronkelijke tekst.
J. Kijm

Joseph Nuttin

La structure de la personnalite
Presses Universitaires de France, Paris,
1965, 269 pp.
Dit werk is geen handboek, zo waarschuwt
ons de auteur in zijn inleiding. Inderdaad,
het omvat niet alle inzichten over de intrapsychische structuur die in de loop van deze
eeuw werden uitgewerkt. Slechts enkele ervan (vooral die van Heymans, Jung, Kretschmer en Sheldon) worden vrij uitvoerig uiteengezet. Vier meer algemene hoofdstukken
gaan aan deze uiteenzettingen vooraf en zijn
gewijd aan een duidelijker omschrijving van
noties en werkhypothesen. Dit alles mondt
dan uit in een laatste hoofdstuk waarin de
auteur een vrij suggestieve uiteenzetting geeft
over het 'ik' (in de ruimste zin) en de 'wereld' als twee op elkaar betrokken polen
die niet los van elkaar bestaan en dus ook
niet los van elkaar te denken zijn. Aldus
brengt dit niet al te omvangrijke boek een
zeer verhelderend inzicht in de dynamische
relatie-structuren van de persoon.
R. Hostie

Dr. A. M. Le Leannec

La vocation religieuse feminine
Aspects psycho-pathologiques
Lethielleux, Paris, 1965, 140 pp.
Dit korte werk geeft vooreerst een goed gesynthetiseerd inzicht in de rol die de medische psychologie kan spelen bij het onderkennen van de geschiktheid voor het communitair religieus leven. Daarbij verwerkt
het, nogal gedetailleerd, de gegevens van een
onderzoek aangaande 200 religieuzen die,
om min of meer uitgesproken psychologische of psychiatrische storingen, werden
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verzorgd. De schrijfster onderzoekt, op basis van de voorgeschiedenis dezer personen,
in hoeverre reeds vOar de intrede of in de
eerste vormingsjaren bepaalde voortekenen
de latere evolutie lieten voorvoelen, indien
er de nodige aandacht aan werd besteed.
Niet alleen voor novicen-meesteressen, oversten en geestelijke leiders maar voor alien
die met het religieuze leven te maken hebben, is dit bondige, maar evenwichtig en
bezadigd uitgebouwd werk uiterst waardevol.
R. Hostie

PEDAGOGIE

P. Babin en J. Vimort

Begrijp uw adolescenten
vert. R. Van Hecke. — Patmos, Antwerpen,
1965, 116 pp., F. 55.

J. Vimort

Kinderen hebben gebreken
Opvoeding tot gezinsleven
vert. R. Van Hecke. — Patmos, Antwerpen,
1965, 152 128 pp., F. 65 en 60.

Kl. Tillman,/

Opvoeding van kinderen tot het
mediteren
vert. R. Van Hecke. — Patmos, Antwerpen,
1965, 96 pp., F. 50.
Deze vertalingen van drie Franse en een
Duits werkje over opvoeding van de jeugd
zijn vooral bedoeld voor de ouders en voor
hen die rechtstreeks met kinderen en jonge
mensen in contact komen. Zij zijn niet zozeer bedoeld als 'pedagogische handleiding':
op zeer concrete wijze worden de dagelijkse
problemen van de opvoeding behandeid, in
een verzameiing van overpeinzin
' gen en raadgevingen. Het eerste boekje handelt over de
onrust en de moeilijkheden van de adolescent, over het niet-begrepen-worden, over
de verhouding van de jonge mens tegenover
gezag en vrijheid en tegenover godsdienst.
Het tweede bespreekt de mogelijke moeilijkheden in het gezinsleven, de gebreken
van het kind, evenals het probleem van de
verhouding tussen echte lief de en gezag. Het
derde gaat uit van de verhouding van het
gezin tot de buitenwereld, om te komen tot
een omschrijving van de familiale sfeer en

de persoonlijke betrekkingen binnen de gezinskring. Het werkje van de catecheet Klemens Tillmann bundelt twee vroeger verschenen artikelen over de opvoeding van het
jonge kind tot een persoonlijke gebedsvorm
in luisteren, aanschouwen en uitbeeldend
doen. Alles samen genomen vier werkjes die
door hun eenvoudige uiteenzetting en concrete aanpak van de problemen aan veel
opvoeders en ouders een grote dienst kunnen bewijzen.
L. Vandenabeele

Samen met de anderen
Een bijdrage tot de sociale integratie
van de gehandicapte jeugd
Uitgave van de Katholieke Jeugdraad voor
Vlaanderen, Guimardstraat 5, Brussel, 4,
1966, 58 pp., 40 F., geill.
Het is wel onthutsend te vernemen dat in
Belgie in de bevolkingslaag van 0 tot 21 jaar
17.080 lichamelijk gehandicapte jonge mensen leven, 31.640 karaktergestoorden, 126.560
mentaal gehandicapten, terwiji 6.000 kinderen van de Procureur des Konings, 2.500
kinderen van de kinderrechter, 4.000 kinderen van de C.O.O. en 7.500 kinderen van
particulieren (vaak van uiteengevallen huwelijken) in internaten verblijven. Voor deze
kleine 200.000 gehandicapten vraagt deze
brochure onze aandacht, vooral van hen die
in het opvoedingswerk staan in onderwijs,
jeugdwerk, sociale zorg enz. Vanuit een diep
begrijpen met hart en verstand zoekt de
anonieme schrijver naar de mogelijkheden
om hen alien zoveel mogelijk als volwaardige
burgers van onze samenleving hun toekomst
te laten opbouwen: „daarm.ee bedoelen we
dat de gehandicapte tenvolle zijn plaats in
de maatschappij moet kunnen innemen, dat
hij gewoon als mens onder de mensen moet
worden beschouwd, met eigen plichten en
rechten, met eigen levenskansen, dat hij zijn
persoonlijke taak moet kunnen vervullen, en
met al zijn mogelijkheden moet kunnen bijdragen tot het algemeen weizijn". Achtereenvolgens worden in deze brochure behandeld : de meest specifieke afwijkingen bij
kinderen, waarbij zowel fysische als psychische en sociale handicaps worden opgenomen. Verder een hoofdstuk over de leefwijze van zieken en gehandicapten, over de
opvoeding en tewerkstelling van gehandicapten en over het werk met gehandicapten
in jeugdbewegingen. In bijiage wordt een
summier overzicht gegeven van de belangrijkste organisaties en instellingen voor gehandicapten. We lieten dit werkje lezen aan
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enkele mensen die actief bezig zijn met zorg
voor gehandicapten en sociaal-verwaarloosde jeugd. Zij hebben ons alien verklaard dat
dit boekje veruit het beste is dat zij ooit
over dit onderwerp hebben gelezen. Vooral
omdat het uit het hart komt, zonder sentimentaliteit, maar nuchter en zakelijk vanuit
een grout aanvoelen en een diepe liefde.
L. Vandenabeele

ECONOMIE

H. Underwood Thompson

Produktiestrategie
Vertaling J. de Beij
Marka, Utrecht, 184 pp., f 2,50.
In dit allerminst hoogdravende boek worden
gezonde gedachten ontwikkeld. Underwood
Thompson houdt zich bezig met de problemen rond de afzet van een produkt en gaat
er daarbij terecht van uit, dat het produkt
in het middelpunt moet staan. Imago, vormgeving, verpakking, prijs, distributie, reclame moeten creatief en zo eenvoudig mogelijk worden aangepakt. Voor nuchter en
ongecompliceerd denken wordt warm gepleit. Helaas wordt dit zeer lezenswaardig
betoog ontsierd door storende fouten in de
vertaling. Zo is het woord groei veel beter
dan aangroeiing en is het woord advertentiebureau een slechte vertaling van advertising
agency (een reclamebuerau doet meer dan
alleen advertenties maken). Hetzelfde geldt
voor adverteerbranche en adverteerwereld.
Advertising world is reclamewereld. Dat de
reclamewereld meer omvat dan advertenties
zou u na lezing van Thompsons boekje duidelijk geworden moeten zijn, meneer De
Beij!
Paul Mertz

Prof. Dr. F. Hartog

Redelijke economie
H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1966,
259 pp., tabn.,
Prettige bundel van een van de meest produktieve economisten van eigen bodem, bevattende herdrukken van een 244a1 van zijn
artikelen uit de jaren 1948 - 1965, waarin de

latere jaren relatief sterk vertegenwoordigd
zijn. De overigens goedgevonden naam „redelijke economie" wekt misschien de suggestie dat wij met een publikatie van het
lichtere genre van doen hebben. Men verkijke zich daarop niet. Met name de eerste
reeks opstellen onder het hoofd zuiver denken en handelende over de plaats van het
waarde-oordeel in de economie staat op
hoog wetenschappelijk niveau. De andere
artikelen confronteren ons weliswaar met de
problemen van alle dag maar het blijft economie met een grote „E". De wijze van
expositie is echter van dien aard dat ook de
leek het boek gerust ter hand kan nemen.
Het feit dat enkele van de bijdragen aanvankelijk als dagbladartikel verschenen staat
daarvoor trouwens borg.
De tweede reeks opstellen is aangeduid met
ingrijpen en ingrijperigheid. Het zijn artikelen op het gebied van de welvaartstheorie,
een materie waarmede de schrijver zich
reeds in dissertatie en latere boeken vertrouwd heeft getoond. De welvaartstheorie
is door professor G. Delfgaauw wel eens
kernachtig aangeduid met de benaming
„toegepaste prijstheorie". Het gaat hierbij
inderdaad om het ontlenen van praktische
gedragsregels aan ons inzicht in de algemene
leer van de economie en meer in het bijzonder het in het raam daarvan beschreven
prijsmechanisme. De artikelen behandelen
zowel theoretische aspecten als toepassingen
op de stukken van vervoer, landbouw, woningexploitatie en economische politiek in
het algemeen.
De derde reeks opstellen betreft verdeling
en sociale verhoudingen. De rechtstreekse
herverdeling langs fiscale weg komt erin ter
sprake, maar ook subtieler technieken van
herverdeling als die via kruipende inflatie,
rijkstoelagen aan de sociale verzekering,
vermogensaanwasdeling en vermomde subsidies worden van hun sluieren ontdaan. Tussen de rappe aaneenschakeling van vraagstukken rijst wel eens een vraagteken op.
Zo leest men op p. 193 dat belastingprogressie in Nederland enigszins „achterhaald" is,
terwijI die progressie reeds op p. 196 — zij
het in een volgend artikel — weer moet
opdraven. Daar wordt namelijk vastgesteld
dat als middel van herverdeling belastingheffing voorkeur verdient boven manipulaties met het sociale verzekeringswezen.
De vierde reeks opstellen heeft tot onderwerp de internationale economische betrekkingen. Een zich onttrekken aan de E.E.G.
door Nederland wordt daarin bijna aangemoedigd en in ieder geval als een vrij onschuldige handeling afgeschilderd.
De bundel voorziet ongetwijfeld in een be-
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hoefte. Het oeuvre van Professor Hartog is
over een menigte van bronnen verspreid en
zoiets brengt altijd de kwade kans met zich
dat sommige publikaties niet de aandacht
krijgen die zij verdienen. Toch is die aandacht er in een aantal gevallen wel degelijk
geweest en ik vind het jammer dat zulks uit
het voor ons liggende boek niet altijd blijkt.
Zoals misschien wel te verwachten was hebben enkele van de thans herdrukte artikelen
een „staartje" gehad. Zo is om een voorbeeld te noemen het stuk Economische aspecten van de Nederlandse landbouwprotectie destijds aanleiding geweest tot een uitgebreide discussie in De economist. Daarop
wordt in de nu verschenen bundel in het
geheel niet geattendeerd. Het is natuurlijk
een vraagstuk van redactioneel beleid wat
wel en wat niet verdient herdrukt te worden,
maar een noot met verwijzing naar de reacties en de eigen repliek erop had mijns inziens kunnen worden toegevoegd. De methodologische discussie in de eerste opstellenreeks schenkt wat dat betreft meer voldoening al moet dadelijk toegegeven dat die
reeks zich daar ook bij uitstek toe leende,
omdat de lezer, zelfs zonder dat de reacties
van andere auteurs behoefden te worden
opgenomen, een uitstekende indruk krijgt
van de wederzijdse standpunten. Overigens
heeft ook de laatstgenoemde gedachtenwisseling langer geduurd dan uit de bundel
blijkt.
Een en ander neemt niet weg dat het verschijnen van deze bundel aanleiding geeft
tot grote voldoening.
J. J. Meltzer

N. F. T. Saunders
Het produktiebedrill
Vert. van Factory Organization and Management, London 1945 (editie 1961). Marka,
Utrecht - Antwerpen, 1965, 217 pp., f 2,90.
Vertaling van een bekend Engels boekje
waarin een aantal aspecten van het producerend ondernemen in het kort warden be-.
licht. Het zegt bedoeld te zijn voor de leiding van een kleine industriele onderneming,
maar dat „kleine" moet niet te letterlijk
worden opgevat, want er worden bijvoorbeeld een strijkijzerfabriek en een stofzuigerfabriek besproken. Naast een aantal algernene beschouwingen komen zaken als
personeelsbeleid, research en ontwikkeling,
inkoop, materiaalbeheer, produktiecontrole,
liquiditeitsbewaking en calculatie aan de
orde. Men mist een behandeling van de verkoop. In dat verband mag het misschien

niet verwonderen dat ook bij de bespreking
van de calculatie vraagfactoren buiten beschouwing blijven. Dat is jammer. Langs
verschillende wegen werkt de vraag nu eenmaal in op de kosten, hoe ook gedefinieerd.
Denken wij aan de actuele ontwikkelingen
rand de afzet van benzine in Nederland. De
grate oliemaatschappijen gingen onder druk
van de concurrentie van zogenoemde witte
pompen over tot prijsverlagingen. Men mag
nu niet zonder meer veronderstellen dat de
kosten voor de grote oliemaatschappijen
gelijk zullen blijven en dat de prijsverlaging
dus wel ten Taste van de winst zal gaan.
Het is namelijk goed mogelijk dat ook de
kosten dalen. In de eerste plaats omdat als
gevolg van de prijsverlaging de afzet in het
algemeen zal toenemen (autobezitters zullen
vaker uitrijden en langere tochten ondernemen). Stijgende afzet doet de kosten per eenheid veeal dalen. Bovendien is een daling
van de verkoopkosten mogelijk doordat het
herleven van de prijsconcurrentie het door
middel van agenda's, landkaarten, reductiebonnen en onnodige serviceverlening lokken
van clienten tot op zekere hoogte overbodig
maakt. (Overigens menen ook sommige 'witte-pomphouders' hun clienten door middel
van b.v. het verstrekken van toegiftartikelen
aan zich te moeten binden. Het terrein van
de 'niet-prijsconcurrentie' wordt dus niet over
de gehele linie verlaten). Ook kan een dreigende inkrimping van de winstmarges stimulerend werken op het doorvoeren van verbeterde produktiemethoden. Genoeg redenen
om de calculatie niet los te doen staan van
de situatie op de verkoopmarkt. Ook overigens echter is de calculatiewijze zoals die
door Saunders wordt voorgestaan zeer ongecompliceerd en kunnen er bovendien nog
andere bedenkingen tegen worden ingebracht.
Het boek is ingesteld op Engelse verhoudingen. In Nederland is het eenvoudig ondenkbaar dat „commissarissen, gesteld voor de
noodzaak om de kosten te verlagen, een
„zuiveringsactie" bevelen, die inhoudt dat
een bepaald percentage van het personeel
wordt ontslagen, met voorbijzien van de
staat van dienst of wat dan ook" (blz. 35).
Op andere plaatsen heeft de vertaler kennelijk de tekst aangepast aan Nederlandse omstandigheden, zonder dat dat wordt aangekondigd. Er is ook kritiek mogelijk op het
feit dat Nederlandse termen worden gebruikt, die een andere inhoud hebben dan
in onze eigen literatuur gebruikelijk is.
Ondanks dit alles kan worden vastgesteld
dat het boekje vruchtbare neerslag van veel
praktijkervaring bevat.
J. J. Meltzer
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J. H. Cartens

Orpheus en het Lam:
Jan Engelman en H. Marsman 1925 1940
Ambo, Utrecht, 1966, 166 pp., f 5,90.
Cartens heeft in deze studie zich niet als
doel gesteld na te gaan of bovengenoemde
auteurs invloed op elkaar hebben uitgeoefend en in welke mate, doch „daar zij
(de dichters) op gelijke 6n van elkaar afwijkende wijzen hebben gereageerd op levenbeschouwingen, artistieke meningen en algemene verschijnselen van die tijd . . . kan een
studie waarin een groot deel van beider
groei en de podtische neerslag daarvan worden nagegaan, verhelderend werken op het
beeld dat wij ons gemeenlijk van de twee
dichters afzonderijk vormen". Aldus in de
inleiding van een studie over Engelman en
Marsman.
Een confrontatie dus van twee dichterlijke
figuren uit de vooroorlogse jaren (1925 1940). Een zeker interesse-wekkend gegeven.
Van beide dichters worden in de achtereenvolgende hoofdstukken de werken naast elkaar geplaatst die in ongeveer hetzelfde
tijdsbestek zijn geschreven. Op deze wijze
zijn er zeer goede bladzijden gewijd aan de
podzie dezer auteurs: beiden dichter doch
wel zeer verschillend van (dichterlijke) aard.
Beiden drukken hun (dichterlijke) visie op
levensbeschouwingen enz., vaak „via identieke thema's en motieven" uit, maar de resultaten (als dit nuchtere woord hier mag gebruikt worden) zijn zeer uiteenlopend. 't
Uitgangspunt was bij beiden zeer verschillend. (In de titels der hoofdstukken laat de
schrijver dit reeds tot uiting komen). Men
vergelijke b.v. beider opvatting van de
dichtkunst : Engelman ziet haar niet als een
werkzaamheid van de geest, maar als een
bewogen-zijn van de ziel. Hij wil in „het
woord" van de dichter geen „verslag" zien
van de verworvenheden van de geest. Voor
Marsman daarentegen was dichten „schrijven, werken, het papier vullen met tekens
waarin de verworvenheden van de geest een
verbinding aangaan met de onderbewuste
en door de traditie ingegeven begrippen".
Cartens' essay is rijk aan mooie en geslaagde passages; men leest zijn werk met groot
genoegen. En toch ontbreekt er iets in deze
studie. Staan de beschouwingen over de
twee dichters uiteindelijk niet wat te zeer

na fist elkander, of — anders gezegd —
wordt het inzicht in de dichtkunst van de
een verhelderd door de kijk op het dichtwerk van de ander? Ik waag hier een vraagteken te plaatsen. — Dit neemt niet weg dat
Cartens' werk een zeer lezenswaardige en
boeiende studie is, met grote liefde voor de
podzie van deze twee vrienden-dichters geschreven.
Joh. Heesterbeek
Claude Brown

Mijn Harlem
Vert. Rosey E. Pool. Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 411 pp., f 16,50.
„Over de eerste generatie van negers in de
grote steden van het noorden; over de ervaringen van een misplaatste generatie van
misplaatste mensen in een uiterst ingewikkelde en verwarde maatschappij", schrijft
Claude Brown; „Over hun zoeken, hun
dromen, hun zorgen, hun zwakke, zinloze
opstandigheid, hun eindeloze strijd voor een
eigen plaats in de grootste stad van Amerika, in Amerika zelf". Het gaat hier over
de zoons en dochters van vroegere landarbeiders (in de katoen- en tabaksgebieden)
uit de zuidelijke staten; de armsten die in
de loop van tien jaar, volgend op de grote
depressie van '30, naar New York stroomden in de hoop op beter . . . . En daar begint een nog groter ellende voor deze mensen, beschreven in Browns boek.
Men kan Mijn Harlem een autobiografie
noemen ; zijn eigen belevenissen vertelt de
auteur erin, boeiend, met een zekere bravoure, met een ontwapenende oprechtheid ;
doch het verhaalde geldt evenzeer voor iedere andere neger in Harlem.
Een roman kan men het boek niet noemen ;
het is veel meer een verslag van hetgeen
gebeurd, beleefd is; maar een uiterst levendig geschreven verslag van het alledaagse
leven in de negerstad Harlem, waar armoede
is en eliende, verregaande verwildering, oppermachtige wellust, verslaafdheid aan narcotics met haar gruwelijke gevolgen, hopeloze pogingen om aan de eliende te ontkomen, moord, diefstal prostitutie; e.t.q.
Hoe Claude Brown in deze gruwelijke verwildering in dit negerghetto vanaf zijn zesde
jaar meegedaan heeft aan allerlei vormen
van diefstal, straatgevechten, handel in verdovende middelen e.d., hetgeen zijn opname
in een verbeteringsgesticht, later in een
tuchtschool ten gevolge had, en hoe de
schrijver uit deze bodemloze miserie zich
weet op te werken om zijn doel: „zijn lotgenoten eens te helpen", te kunnen bereiken,
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wordt onopgesmukt, eenvoudig, zonder verdoezelingen, ook zonder uitdagendheid, verteld.
De schrijver voelt zich, ook als hij universiteitsstudent geworden is, nog immer met
hart en ziei aan zijn yolk verbonden; hij
plaatst zich niet op een voetstuk; hij is en
blijft innerlijk een mens die de ellende van
zijn yolk door en door kent en voelt, en die
wil strijden voor een betere toekomst. Hij
heeft zijn lotgenoten lief.
Rechtstreeks aanklagen doet de auteur niet
of nauwelijks, Mijn Harlem is in dit opzicht
met grote beheersing geschreven. 't Was
ook niet nodig aan de afkeer en haat tegen
de blanken expresselijk en hevig uiting te
geven; 't hele boek is een grote, geweldige
aanklacht; een onafwijsbaar getuigenis van
de onmenselijke behandeling welke mensen
moeten ondergaan omdat ze een andere
huidskleur hebben.
Wat uit dit boek ook blijkt, is dat Claude
Brown een zeer begaafd man is en . . . de
kunst van schrijven verstaat. „Ik ben geen
schrijver", getuigt Brown van zichzelf ; „dit
is waarschijnlijk het enige boek dat ik ooit
zal schrijven; mijn hele leven zit erin". De
auteur mag zichzelf geen 'schrijver' achten
('t boek zit wat los in elkaar), toch is Mijn
Harlem een zeer bijzondere prestatie. Het
boek bruist van leven ; de lezer voelt hoe
deze woorden uit het diepste van Browns
wezen zijn voortgekomen. Heel zijn nobel
hart — want ondanks al zijn strapatsen is
Brown een edelmoedig mens — ligt uitgedrukt in dit aangrijpende boek.
Dit werk te vertalen, en goed te vertalen,
moet een moeilijke opgave geweest zijn ;
temeer daar het 'slang' er een grote plaats
inneemt. Voor de vertaling, waarin Browns
„Manchild in the promised land" ons hier
aangeboden wordt, is een eresaluut op zijn
plaats.
Joh. Heesterbeek
L. A. Koelewijn

Mikken op de voorruit
Em. Querido, Amsterdam, 1965, 48 pp.,
f 2,90.
Prof. Dr. N. Beets vertelt onder pseudoniem
over een gebeurtenis in het leven van een
psychiater: hoe deze een patient van zijn
moord- en zelfmoordplannen afbrengt door
op een riskante wijze vertrouwen te schenken. Fijnzinnige ontleding van de situatie,
reale weergave van de wankele positie van
de psychiater maken deze novelle tot een
klein document van menselijk invoelen.
W. Bennink

J. Bernlef

Stenen spoelen
Em. Querido, Amsterdam, 1965, 64 pp.,
f 2,90.
Bernlef laat in tien korte schetsen een
dorpsmilieu in Zweden herleven. Hij geeft
ons hiermee het conventionele materiaal
voor een streekroman, met dit verschil dat
het bij een schetsmatige milieutekening
blijft; daardoor vermijdt hij de ouderwetse
langdradigheid van dit genre, maar komt hij
niet tot een gecomponeerd verhaal. De auteur schrijft te weinig vanuit een identificerende beleving om boeiend te zijn. Het
soms voelbare literaire procede (bijvoorbeeld de monoloog van de „gekke" Stig)
scheidt de lezer van de schrijver en maakt
een schoolse indruk, die nog wordt versterkt
door de titels van de hoofdstukken. Wel
munt de tekst vaak uit door trefzekere typeringen.
W. Bennink
Mr. Eduard Brunsveld van Hulten

Moord en magie
Em. Querido, Amsterdam, 1965, 64 pp.,
2,90.
De auteur behandelt, puttend uit zijn Indonesische iuridische ervaring, een rechtszaak
in de dessa, betreffende het lynchen van een
jongen door de dorpsgemeenschap, omdat
hij onder invloed van een boze geest een
dodelijke ziekte in het dorp zou verwekt
hebben. De rechter staat voor de moeilijke
taak schuld te onderscheiden van te goeder
trouw dwalend bijgeloof en hiermee de strijd
aan te binden door een vermanende voorlichting. Een geval van heksenwaan bij een
primitieve bevolking. Het verhaal wordt in
zijn gaafheid aangetast doordat de auteur
wijst op analogieUn met het Amerikaanse
negervraagstuk. Door deze tweeslachtigheid,
waarbij ook de betogende trant gaat domineren, houdt deze tekst jets onbevredigends.
W. Bennink
Julien De Valckenaere

Steentjes des aanstoots
Em. Querido, Amsterdam, 1965, 36 pp.,
f 2,90.
Gecomprimeerde ondeugendheidjes, warm
bewonderd door S. Carmiggelt, die de
bloemlezing samenstelde en inleidde.
W. Bennink
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Ernst Alken

Die deutsche Literatur
im 19. Jahrhundert (1832 - 1914),
2. veranderte und verbesserte Aufl., 943
pp., geb. DM. 22.
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handig en toch internationaal-uitvoerig naslagwerk Frenzels lexikon blijkt vlug onmisbaar bij pedagogische of persoonlijke
literatuurstudie.
A. Deblaere

Franz Lennartz

Dichter und Schriftsteller unserer Zeit
Einzeldarstellungen zur Schiinen Literatur in
deutscher Sprache, 7 Aufl., VIII, 672 pp.,
geb. DM. 12.

Elisabeth Frenzel

Stolle der Weltliteratur
Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Langsschnitte, 670 pp., geb. DM. 19,80.
Alfred Kroner Verlag, Stuttgart.
Naar druk en bladspiegel studieboeken.
Naar de inhoud is Prof. Alken's werk, vooral wat de waardeoordelen betreft, een uitstekende geschiedenis van de moeilijkste en
wellicht rijkste eeuw der Duitse letterkunde,
binnen minder dan duizend bladzijden.
Secuur wetenschappelijk en vlot, met relief
voor het te onthouden typerend detail, met
analyses die de zin voor het geheel, de
onderlinge relaties en de overschouwing van
de synthese niet verliezen, zonder de opblazing of verkleining van bepaalde figuren
volgens de politieke of levensbeschouwing van de schrijver (een vrij verbreid
euvel in de huidige Duitse literatuurhistorie). Treffend is de pedagogische soepelheid
en het gevoel voor internationale achtergrond : Prof. Aiken studeerde in Wenen en
Groningen, werkte in Wenen, Arnhem,
Leipzig, Bonn, doceerde te Lund in Zweden
en te Freiburg in Zwitserland. Het origineelst in deze geschiedenis zijn de korte
syntheses, die de figuren, hun betekenis en
belang, situeren voor het eigenlijk historisch
exposé.
Vooral voor eigentijdse schrijvers, wat ze
schreven en welke streving ze vertegenwoordigen, zoekt men in veel landen tevergeefs
naar een handig naslagwerk — zij zijn immers nog niet in de grote historieboeken
ingegaan. De rol van de samensteller is hier
bijzonder groot: hij probeert al degenen
„over wie men spreekt" te behandelen,
oeuvre, tendens en levensbeschouwing, maar
tenslotte beslist hij over belang en onbelangrijkheid van de schrijvers, hun opname of
niet. De waarde en betrouwbaarheid van.
Lennartz' werk blijken genoeg uit de talrijke uitgaven.
Ook voor thematiek (b y. Antigone, Don
Juan enz.) zoekt men vaak naar een klein,

Richard Wolf

Goldne Tage umfingen mich,
381 pp., geb. DM. 10,80.

Bis ans Ausserste Meer,
575 pp., geb. DM. 12,80.
Kreuz-Verlag, Stuttgart.
R. Wolf werd geen Europese beroemdheid
omdat hij met romanvormen en -structuren
geen experimenten maakt; doch hij heeft
met vormknutselen geen leegte te verbergen.
Zijn werk steekt zo boordevol echt leven,
dat de soberste klassieke vorm het juist opvangt. Zijn helden zijn normale moderne
beroepsmensen, middelmatig doch open van
geest, in staat wijzer te worden door proberen en falen, en vooral moedig genoeg tot
echte ontmoetingen. De eerste roman put
uit de ervaringen van de schrijver als Duits
leraar in het buitenland, in Bulgarije en
China, en weet, met de lange weg erheen,
het eigen menselijke te vatten achter de
vreemde culturen en gewoontes. De tweede
volgt een proces van verinnerlijking en de
moed tot uiteindelijke confrontatie met
schuld: een moderne voortvluchtige, eerst
in Zuid-Europa onderduikend, dan op
scheepvaart naar de Oost, als ingenieur
werkzaam op Java en tenslotte met een
Australische maatschappij bij de bouw van
een stuwdam op Nieuw-Guinea, doch wegens zijn verleden telkens verhinderd een
diepere menselijke relatie en verantwoordelijkheid aan te gaan, totdat hij vrede vindt
in de moed, zijn schuld tegenover de gemeenschapsorde op zich te nemen.
Boeiende, reeel menselijke literatuur.
A. Deblaere

J. van de Walle

Een vlek op de rug
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1966,
f 1,95
Een goed geschreven roman, spelend in.
Suriname rond 1800. De tekening der verschillende personen is uitstekend en geeft
het boek een zeer dynamisch karakter.
R. S.
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Bruno Markwardt

Geschichte der deutschen Poetik
Bd IV: Das neunzehnte Jahrhundert.
Grundriss der germanischen
Philologie
begr. v. Hermann Paul, 13/IV,
Walter de Gruyter, Berlin, 1959, pp. VI 750, DM. 58.
Het monumentale werk van Prof. Markwardt bereikt in dit voorlaatste deel het
Realisme en meteen de drempel vanwaar
men de letterkunde hedendaags begint te
noemen. Zijn taak wordt er niet lichter om:
al noopte zijn onderzoek van vroegere perioden tot meer dan een herwaardering of
accentverlegging, de onverbiddelijke tijd had
toch zelf reeds voor de grote schifting gezorgd en het literaire panorama geordend.
Daarbij lijdt de Duitse 19de eeuw aan een
zekere onoverzichtelijkheid; de voornaamste redenen hiervoor zijn niet direct literair,
doch beinvloeden sterk de aanspraken van
en op het literaire kunstwerk. Duitsland
wordt voor het eerst politiek een, zijn burgers politick bewust; tevergeefs eisen derde
en vierde stand hun rechtmatige plaats, en
verbreken zij de starre, fictief geworden oude rechtsorde (Hegel, 1830: „Gegenwartig
hat das ungeheure politische Interesse alle
anderen verschlungen — eine Krise, in der
alles was sonst gegolten, problematisch gemacht zu werden scheint". En Heine: „Die
Revolution tritt in die Literatur"). Het streven naar een persoonlijk verantwoorde levensbeschouwing vervangt de onbesproken
overname van de traditionele religie of het
eenvoudig verzet ertegen. Last but not least
bereikte de Duitse filosofie haar hoogste
bloei en deed met voile macht haar invloed
gelden op het hele culturele leven : zij had
het oude vakterrein verlaten om totaalfilosofie te worden, derhalve ook met een eigen
esthetiek en kunsttheorie. Nagenoeg alle
schrijvers, en niet slechts de theoretici, komen tot een confrontatie met het Hegelianisme („Kampf eines Hegelianers mit den Grazien"). Zelden blijken kunst en letterkunde
een eigen functie te bezitten: ze dienen politieke, sociale, religieuze, wereldbeschouwelijke doeleinden; waarop zich ook de literaire theorie inschakelde, vaak genoeg zelfs
die van de genres. De literaire normen zijn
'Wirkungspoetik' (Hoffmann von Fallersleben : „Die Zeit erfassen" om ze te veranderen). De historicus zou dan ook de syntheses moeten maken van de elkaar op het
literaire forum ontmoetende wereldbeelden.
Ergens moet de streep getrokken, en inconsequenties zijn daarbij onvermijdelijk. Mark-
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wardt schrijft geen geschiedenis van de filosofie : Hegel, die de literatuur het diepst
beinvloedt, behoort niet tot de behandelde
stof ; anderzijds kan men niet buiten Schopenhauer en Feuerbach. — De literaire
theorieen van "Junges Deutschland' of de
'Vormarz' zijn buiten de Duitse grenzen even
bijkomstig als de literaire waarde van hun
overvloedige produktie; binnen die grenzen
echter verdienen zij uitvoerige behandeling
wegens hun invloed op het hele Duitse leven.
De 'werkimmanente Poetik', de in het werk
zelf aanwezige doctrine van de minder theorizerende grote schrijvers (als thillparzer,
Grabbe, Stifter, Heine, Hebbel, Ludwig,
Keller, Fontane, Storm) blijkt voor de literatuurstudie tenslotte het belangrijkst. Zoals
steeds weet Prof. Markwardt de geslaagde
formulering te vinden om de behandelde
figuren en problemen tot hun wezenlijke
kern te herleiden. — De meer dan 280 pp.
notities zijn een rijke mijn van gegevens en
bibliografie. De registers van namen en themata zijn uitstekend.
A. Deblaere

W. Keller

Das Pathos in Schillers Jugendlyrik
(Quellen und Forchungen zur Sprach- und
Kulturgeschichte der Germanischen VOlken,
N.F. 15).
W. de Gruyter, Berlin, 1964, X-180 pp.,
DM. 26.
Een interessante dissertatie (1958), die haar
uitgave in de Quellen und Forschungen verdient. Pathos is een recent begrip in de
Duitse letteren. Het verschijnt in de 17e
eeuw. Lessing wilde het terugvoeren tot zijn
aristotelische zin, doch dan vervloeide het
Licht met de 'passion' van de Franse Klassieken. Pas vanaf de 19e eeuw probeert men
het te formuleren als vormscheppende levenshouding : bewuste grootsheid van de
menselijke hartstocht, in de ervaring van
haar schijnbare nietigheid strijdend tegen en
lijdend onder de overwinning van de overmachtige kosmische ondergangswet. Keller
onderzoekt de pathetiek van Schillers jeugdlyriek als verabsoluteerde grootheid, besef
van dualisme, drang naar transcendentie enz.
Vervolgens de grondvormen waarin pathos
still wordt of de still beinvloedt : woordkeuze, sententie, antithese, apostrofe, allegoric. Tenslotte worden enkele van de voornaamste jeugdgedichten afzonderlijk ontleed. — Een kritiek slechts op deze zeer
welkome 'Sonderforschung' : om Schillers
jeugdpathos goed te onderscheiden van het
barokpathos, geeft S. van dit laatste een
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nogal verarmd, zoniet vertekend beeld. Bij
dit probleem komt wel meer om de hoek
kijken.
A. Deblaere
Rudolf Pechel

Deutsche Rundschau
Acht Jahrzehnte deutschen Geisteslebens
Riitten & Loenig Verlag, Hamburg, 463
pp., DM. 11,80.
„In bepaalde tijden is de enige natuurlijke
woning voor een fatsoenlijk mens de gevangenis". Dit Tolstoi-woord troostte uitgever
R. Pechel in het concentratiekamp. Het Nazisme was ook het enige op absolutisme
gestelde bewind dat het gewaagd heeft, de
Deutsche Rundschau te nekken, het tijdschrift dat steeds probeerde onafhankelijk
en kritisch te denken door alle regimes heen.
„Das wird etwas" voorspelde Fontane correct bij het eerste nummer in 1874. Dit
boek nu verzamelt een keuze uit de merkwaardigste artikelen die in de loop van meer
dan 80 jaar in de Rundschau verschenen.
Dat het niet moeilijk was, bij een dergelijke
traditie, essays van hoge kwaliteit en blijvende waarde te bundelen, getuigen enkele
van de schrijversnamen: Helmut Moltke,
Karl Hillebrand, Theodor Mommsen, Ernst
Curtius, Ludwig von Sybel, Wilhelm Dilthey, Max Friedlander, Carl Goerdeler,
Reinhold Schneider, en Rudolf Pechel zelf.
A. Deblaere
Josef Winckler

Ausgewahlte Werke
IV: Die Luther-Bibel.
So lacht Westfalen. Westfalenspiegel
Verlag Lechte, Emsdetten, 588 pp., geb. de
4 dln. (3000 pp.) DM. 70.
Westfalens eigen aard blijft herkenbaar onder alle gelijkschakeling door de modeme
maatschappij. Doch de sleutel op het begrip
ervan ware wellicht verloren zonder het toegewijde werk van Winckler, zoon uit een
Westfaals 'Todden'-geslacht, met des te
scherper oog voor zijn eigenheden sinds hij
zelf in Rijnland ging leven. Dit deel bevat
weliswaar minder oorspronkelijke scheppingen dan het voorgaande, doch verzamelt en
bewerkt des te meer mythische en historische
verhalen, legenden, typische motieven, moppen, enz., waaruit het karakterbeeld van de
Westfaalse mens duidelijker tevoorschijn
treedt.
A. Deblaere

Boekbespreking
E. T. A. Hoffmann

Letzte Erzahlungen
Poetische Werke
Walter de Gruyter Verlag, Berlin, 1962,
263 pp., D.M. 22.
Hiermee loopt de zeer mooie heruitgave van
Hofmanns vertellingen ten einde. Vonden
vroegere, zogenaamd realistische generaties
deze exacte, koninklijk zekere prozakunst
toch enigszins vergooid aan een minder genre, aan de uitwassen van wilde, romantische
fantasie, ons eigen post-psychoanalytisch tijdperk ontdekt, anderhalve eeuw na de schrijver, zijn symboliek als betekenisvol en treffend van gestaltende capaciteit. De Hoffmann-renaissance blijkt dan ook geen mode,
doch verworvenheid. Dit 2e deel met 'laatste
verhalen' bevat: Die Doppeltganger, Datura
fastuosa, Meister Johannes Wacht, Des Vetters Eckfenster, Die Genesung, en, uit de
nagelaten manuscripten, Neueste Schicksale
eines abenteuerlichen Mannes en Der Feind.

Hoffmanns typische eigenschappen, zijn bewustzijn van de afgronden en onoverbrugbare gespletenheid in de mens, maar ook
zijn meedogenloze en speelse ironie, samen
met zijn accurate fantasie, treden hier bijzonder boeiend in actie.
A. Deblaere
Herbert Meier

Verwandtschaf ten
Roman, Benziger, Verlag, Einsiedeln, 239
Fp.
Verwantschap verleent de hedendaagse mens
nieuwe jachtmogelijkheden en -technieken in
de jungle van geld-en-macht. Iedereen beloert iedereen, temidden van een wereld vol
comfort, rijkdom en statussymbolen. Een
verbond steunt uitsluitend op samengaan
van belangen. De jonge Sancassini, voor
het eerst uit Italid op bezoek bij zijn grootvader en verwanten in Zwitserland, wijst tot
ieders verbazing een erfenis van de hand en
bewaart zijn vrijheid en waarheid. Hij is een
heel onromantische, nuchtere, illusieloze figuur, doch alles bij elkaar al evenzeer een
ideaalbeeld als de vroegere romantische
helden. H. Meier (° 1928 Solothurn) schrijft
snedig, koel, accuraat concreet, in korte
zinnen, met een scherp oor voor de conversatietaal van de zogenaamd betere burgerij,
die vol verborgen bijbedoelingen en vruchteloze peilingen steekt zonder er ooit op
te hoeven zinspelen, roept hij de hopeloze
voosheid op van dit comfortabele familieleven.
A. Deblaere
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Jef Geeraerts

Het verhaal van Matsombo

TONEEL

Marnixpocket, Manteau, Brussel/Den Haag,
1966, 141 pp., f 2,90
In zijn voortreffelijke boek 1k ben maar een
neger heeft Schr. bewezen, dat hij goed
schrijft. Het lijkt echter zo langzamerhand
mode in de Vlaamse verhalen om de gruwelen in Kongo tot onderwerp te nemen. En
dan lijken de verhalen op elkaar. Van den
Weghe heeft deze stof ook al breedvoerig
behandeld. Dit verhaal van Geeraerts doet
dan ook niet erg origineel aan. Hetgeen
jammer is van de schrijver.
R. S.
Renauld Krantz

Die Gnade
Aus dem Franz. fibers. v. Karl August
Horst, Artemis Verlag, Zurich-Stuttgart,
z.j., 229 pp., geb. Zw.F. 15,80.
Het origineel, La grace (1960), kreeg in
Frankrijk niet de verdiende aandacht, omdat het als taalkunstwerk niet opgaat in
schriftuur- en technische procedes als laatste realiteit, doch aan de menselijke werkelijkheid adhereert. Essentieler in soberheid
dan de grote Skandinavische romans, maar
even obsederend: het kader is Friesland en
Frankrijk, maar de herinnering aan het gebeuren wordt neergeschreven in de wijding
van Brugge, nl. de geschiedenis van een
absolute liefde, die als hartstocht een hoogtepunt bereikt, en zich dan overleeft, versagend in schrijnende onmacht tegenover
de zakelijkheid van het leven; ook menselijke vertwijfeling kan het hart openen voor
de erkenning van de enige absolute liefdemogelijkheid. Voor gevormde lezers.
A. Deblaere
Jacoba van Velde
Een blad in de wind
(Salamander) Querido, Amsterdam, 1966,
157 pp., 1 1,95.
In haar bekende boek De grote zaal heeft
Schr. op voortreffelijke wijze de eenzaamheid beschreven. In dit boek gaat ze als het
ware nog wat verder en laat ze de hoof dpersoon verward raken in haar afwijking,
haar angst en haar herinneringen. Schr. is
zo in haar figuur opgegaan, dat het hele
boekje iets verwards van stijl en compositie
heeft gekregen. Ms uitbeelding van een geval zeer knap, als lectuur niet eenvoudig en
niet opwekkend.
R.S.

Georg Buchner
(Wege der Forschung. Bd. LIII)
Hrg. W. Martens
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1965, 554 pp., D.M. 41 (fur Mitglieder
D.M. 23.50).
Deze anthologie van wetenschappelijke opstellen over het oeuvre van G. Buchner wil
de huidige stand van onderzoek attesteren.
Aangezien Buchner een lang vergeten auteur
is gebleven (premiêredata Leonce und
Lena, 1895; Dantons Tod, 1902; Woyzeck,
1913), kan zich het studiebeeld sterk geconcentreerd tonen en iedere bijdrage bestrijkt
veel minder de opvattingen van voorgangers
dan dat ze telkens nieuwe gezichtpunten
opent. Uitgever W. Martens (zelf een uitstekend kenner) heeft alleen het literaircreatieve aspect voor selectie geschikt geacht
en de politiek-sociale tegenstellingen, zonder
welke Buchner toch maar moeilijk kan worden gekarakteriseerd, genegeerd, m.i. een
niet te verontschuldigen standpunt waardoor
het inpassen van een heleboel strikt literairdramatische facetten moeilijk zo niet onmogelijk wordt. Met dit voorbehoud is de bundel monumentaal door de uitgebreide schaar
medewerkers uit alle taalgebieden en door
het gehalte van de vele excerpten, de meeste
uit tijdschriften. De bekende BUchner-exegeten (b.v. K. Vietor, P. Landau, F. Gundolf,
H. Mayer) zijn uiteraard volumineus opgenomen, maar vele andere afzonderlijke studies (b.v. door G. Lukacs, K. May, H.
Plard, C. David, R. Majut, R. Peacock,
H. Krapp, G. -L. Fink, F. H. Mautner) bewijzen dat de belangstelling voor deze auteur
universeel is en nog lang geen afgesloten
verschijnsel.
C. Tindemans
Bertolt Brecht

Die Tage der Commune
(edition suhrkamp 169), Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1966, 104 pp., D.M. 3.

Der Jasager und Der Neinsager
Vorlagen, Fassungen und Materialien
(edition suhrkamp 171), Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1966, 112 pp., D.M. 3.
Die Tage der Commune (1948 - '49), de
episch-dramatische bewerking van de Parijse
volksopstand (1871), is beslist niet S.'s belangrijkste werk, maar het blijft merkwaardig, omdat het zijn (marxistische) verhou-

Boekbespreking

110
ding tussen drama en geschiedenis verduidelijkt. Der Jasager en Der Neinsager (1930),
bewerkingen van een Japans No-drama, behoren tot de 'Lehrstiicke', de indoctrinatiedrama's, waarin S. (communistische) partijprincipes illustreert. Opgenomen zijn de
Engelse tekst van het Japanse stuk, de werkversies van Brecht, de zeer kritische opmerkingen van het premierepubliek bij deze
'Schulopern', enkele persstemmen (belangrijk : W. Dirks) en een nawoord van P.
Szondi, die deze stukken in de globale ontwikkeling van S. plaatst.
C. Tindemans
Wolfgang Wendler

Carl Sternheim
Weltvorstellung und Kunstprinzipien
Athendum Verlag, Frankfurt, 1966, 328 pp.,
DM. 34,80.
Doorgaans wordt van C. Sternheim gezegd,
dat hij in zijn werk de 'burger' gekarikaturiseerd heeft, dat zijn oeuvre een grootse
satire uitmaakt. S. weerlegt in deze indringende studie deze thesis, waarvan hij wel
erkent dat ze een deel waarheid bevat maar
waarvan hij tevens bewijst dat Stemheims
diepere streven hiermee niet wordt erkend.
Sternheim zag de 'burger' als een gespleten
persoonlijkheid, die enerzijds zweert bij idealistische principes, maar anderzijds zijn
leven inricht naar de vereisten van de harde
strijd om het bestaan ; deze sociologische
werkelijkheid raakte Stemheim niet aan
maar hij plaatste ze, afwijzend, tegenover
zijn eigen wenstype van menselijkheid, los
van conventie en dwangvoorstellingen, in
staat om de individuele bijzonderheid in zijn
leven consequent vorm te geven. Dit inzicht
demonstreert S. uitvoerig en methodisch aan
de hand van Stemheims novellen, gesecondeerd door het toneelwerk, en de theoretische opstellen, met een stijlkritisch onderzoek van het taalgebruik dat op dezelfde
conclusies uitloopt. Niet het minst belangrijke aspect is S.'s geslaagde poging om
Stemheim los te maken uit zijn uitzonderingspositie en hem te integreren in bepaalde expressionistische preoccupaties, die aanleiding geven tot een eigen vorm van ethiek.
Tevens weet hij Stemheims afwijkingen van
dit collectieve patroon bloot te leggen, zijn
samenbundelen van ideele en maatschappelijk-sociale programmering die hem uiteindelijk toch wel weer buiten het expressionistische kamp plaatst. Bij de heroplevende
belangstelling voor deze auteur levert S.
overtuigende interessepunten voor een herwaardering van Sternheim.
C. Tindemans

Schriften zur Theaterwissenschaft
Bd 4
Henschelverlag, Berlin (-Ost), 1966, 409 pp.,
32 fotopp., DM. 11.50.
Slechts een bijdrage in deze bundel is belangrijk. De biografische schetsen over verdienstelijke communistische theater- en filmacteurs (H. Otto, H. Greif) zijn partijtractaten. Tribunetaal zit er ook in 'Ensembles
und Auffiihrungen des sozialistischen Berufstheaters in Berlin. 1929 - 1933' (door K.
Pfiltzner), maar tussen de slogans in ligt een
opwindend brok Duitse theater- en dramageschiedenis. Vertrekkend bij de Freie
Volksbiihne (1890), beschrijft S. de strijd
tussen partijideologische en literair-naturalistische groepen, net hij de bewuste politieke
activiteit op het theater ca 1920 beginnen
(by. regisseur K. H. Martin) en staat lang
stil bij het nieuwe repertoire, vooral bij F.
Wolf, G. von Wangenheim en B. Brecht,
lang niet onkritisch nagegaan. De Piscatorvernieuwingen in scenisch-technische methodiek en apparatuur worden dan in de titelperiode voluit naar het Agitproptheater
overgeheveld en daar worden volgens S. de
fundamenten gelegd van een theatercultuur
die dan in het huidige Oost-Duitsland tot
volle bloei zou zijn geraakt. Wie in staat is
de strikt-vakkundige gegevens te bloemlezen
uit de marxistische geheimtaal waarin dat
allemaal wordt naverteld, vindt inderdaad
impulsen van het eigentijdse theater terug,
ook in het (zo verfoeide want burgerlijkkapitalistische) Westen.
C. Tindemans

KUNST

Gaades stifienboek
Van de Antieken tot Heden
red. Ursula Hatje,
W. Gaade, Den Haag, 456 pp., 866 ill.
Er hebben zeven deskundigen meegewerkt
aan dit indrukwekkende naslagwerk, waarvoor prof. dr. H. L. C. Jaffe een voorwoord
schreef. Ondanks de encyclopedische aanpak, de overvloed aan feiten en de grote
hoeveelheid fraaie en verduidelijkende illustraties is het boek nergens topzwaar en valt
er met zeer veel plezier doorheen te komen.
Aangezien mijn grootste belangstelling uitgaat naar moderne kunst heb ik met genoegen geconstateerd dat voor Gaade de wereld
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niet begint bij de Antieken en in 1914 eindigt. Er wordt immers wel degelijk aandacht
besteed aan modeme stromingen (o.a. Cobra) al moet men natuurlijk op enige afstand
volgen. De Nederlandse bewerker, J. C. v.
d. Waals wil ik toch wel even apart noemen.
De stijl waarin hij de stijlen beschrijft, is
verfrissend natuurlijk.
Paul Mertz

heden. Door de anecdotische beschrijving
ervan deelt de auteur ons heel wat sleutels
mee die tot een gemakkelijker lezing van
bepaalde werken en ook wel van het werk
in het algemeen kunnen bijdragen. In een
dergelijke manier van voorstellen schuilt
echter het gevaar dat het kunstwerk al to
eng wordt bekeken. De illustratie is verzorgd.
G. Bekaert

Heinrich Latzeler

De Kunst
Handleiding tot beter kunstbegrip

Peter Blake

vert. J. M. H. Krah,

Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 157 pp.,
24 ppl. ill., f 2,90.

Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 399 pp.,
188 ill. zw-w., f 4,90.
Er zijn tientallen handleidingen tot beter
kunstbegrip in omloop en er komen er elk
jaar wel weer een stuk of wat bij, maar
slechts weinig van deze gidsen zijn helder
geschreven en bevattelijk. De meeste zijn
nog veel to veel gericht op een select, uiterst
geinteresseerd en 'wetend' publeik en voldoen dus niet aan hun elementaire taak :
communiceren met de weliswaar in de kern
van de zaak belangstellende, maar allerminst
wetenschappelijk gevormde, leek. Dat het
echt niet altijd zo moeilijk en droog hoeft,
bewijzen mannen als Vinkenoog (in z'n
Zwarte Beer over Appel) en Pierre Janssen
(in z'n Bezige Bij Kunstgrepen). Zij maakten kunstgeschiedenis spannend als een detectiveroman.
Heinrich Liitzler komt in z'n boek De Kunst
niet zover, maar onderscheidt zich wel door
z'n plezierige aanpak, z'n toegankelijke taal,
z'n kennis van zaken en z'n ruime hoeveelheid goed gekozen illustraties. Hij behandelt
achtereenvolgens architectuur, gebruiksvoorwerpen, ornament en beeldende kunst. Wat
hij schrijft is lezenswaard. De Kunst staat
aan de goede kant van de streep.
Paul Mertz

Paul Aloise De Bock

Paul Delvaux, der Mensch, der Maier

Le Corbusier

In 1960 verzamelde Peter Blake, een van de
meest vooraanstaande Amerikaanse critici,
in The Masterbuilders drie essays : een over
Mies van der Rohe (de beheersing van de
structuur), een over F. L. Wright (de beheersing van de ruimte) en een over Le
Corbusier (de beheersing van de vorm). Dit
laatste essay is het dat in het aula-boek
werd vertaald. Vlot en toch genuanceerd,
met kritische bewondering geschreven is het
wel de beste van de zeldzame studies die
over Le Corbusier zijn gepubliceerd.
G. Bekaert

Guide to modern danish architecture
Arkitektens Forlag, Kopenhagen, 1965, 82
pp., geill.
Het 'architectonisch' toerisme komt meer en
meer in trek, getuige de veelvuldige toeristische publikaties over de moderne architectuur in een bepaalde stad, streek of land.
In de onderhavige, goed verzorgde uitgave
over de moderne architectuur in Denemarken wordt een vrij uitvoerige lijst gepubliceerd van naar streek en aard gerangschikte
gebouwen. Opvallend is de concentratie in
en rond Kopenhagen. Uit die lijst is een
verdere selectie gemaakt van een vijftigtal
werken die elk met een foto, plattegrond en
technische gegevens zijn voorgesteld.
G. Bekaert

Joannes Asmus Verlag, Hamburg, 1965, 64
pp., 8 klpl., 48 pl.
Weinige schilders hebben een zo specifieke
wereld opgebouwd als Paul Delvaux. Een
verklaring van die eigenheid geeft zijn jeugdvriend Paul De Bock : heel het werk van
Delvaux is direct betrokken op zijn eigen
levensavontuur en gestoffeerd door de ele,
menten van zijn concrete levensomstandig-

Feestbundel F. van der Meer
Elsevier, Amsterdam - Brussel, 227 pp., gen'.
De feestbundel ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag aan prof. dr. F. G. L. van
der Meer door zijn leerlingen aangeboden is
van een haast ontstellende zakelijkheid. Of
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moeten we het bescheidenheid noemen? Negen wetenschappelijke studies (waarin weliswaar de eigen schrijftrant van de meester
herkenbaar is) over de meest verschillende
onderwerpen, van de vroegchristelijke ambon tot het structurisme van Charles Biedermann, zijn erin opgenomen, tezamen met
een bibliografie van Van der Meer. Maar
over de feesteling, die zeif bekend staat als
een pittige portrettist van jarige mensen,
geen woord. Aileen een foto en een heel
beknopte biografie op de flap. Juist voor
Van der Meer, die toch op een heel persoonlijke wijze wetenschap bedrijft, had wel
een uitzondering op deze academische regel
mogen worden gemaakt.
G. Bekaert

V ARIA

J. D. Carthy

Het gedrag der dieren
Illustr. Brian Lee, vert. A. L. Spoorenburg,
158 pp., rijk geill.

A. Roland Holst

Aan Prinses Beatrix
Van Dishoeck - van Holkema & Warendorf
N.V., Bussum, 24 pp., ill., f 6,50.
Ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix met Claus von Amsberg verscheen een bundeltje van drie gelegenheidsgedichten van A. Roland Hoist. Het zijn
„De Prins is weergekeerd" (eerder verschenen in De Gids van januari 1933), „Ter Nagedachtenis aan Koningin Wilhelmina"
(door Churchill eens „the only man in
Dutch Government" genoemd) en „Aan
Prinses Beatrix" (geschreven in december
1965).
Het laatste vers luidt:
Eens straalt Uw vreugde door de tweedrachtswolk.
Mij popelt reeds als ik Uw lach vertolk:
Een lach van warme willekeur. Zij blijve
levenslang een geneeskracht voor Uw yolk!
De woordkeus van de prins onzer dichters
en de typografie en illustraties van Hans
Buys maakten deze uitgave tot een gezwollen werkje.
Paul Mertz

M. D. Anderson

Jacques Deslandes

De wereld onder de microscoop
Illustr. David Cox, vert. G. van Dorssen,
158 pp., rijk (Coll. De Mens ziet zijn
wereld). — Elsevier, Amsterdam - Brussel,
1965, geb. F. 270 (ieder).

Histoire comparee du cinema. Tome I
De la Cinematique au Cinematographe (1826 - 1896)
Casterman, Tournai, 1966, 330 pp., gen.

Het eerste boek van deze in mooie kieuren
geillustreerde uitgaven in de reeks „De mens
ziet zijn wereld" geeft het resultaat weer van
een door studie en experimenten verkregen
inzicht in de gedragingen van primitieve,
ontwikkelde en hoog ontwikkelde dieren ;
sexuele gedragingen, instincten en andere
vitale krachten. Voor iedereen zijn deze gedragingen boeiend, maar grotendeels onbekend. Het is dan ook een fascinerende informatie in woord en beeld over de krachten
die het dierenrijk beheersen.
Het tweede boek vertoont onder de lenzen
van de microscoop een ongekende rijkdom
aan vormen en levenswijzen in de onbekende
en intrigerende wereld van de kleinste plantaardige en dieriijke wezens. De lezer krijgt
eveneens in woord en beeld een duidelijke
informatie over de functies der micro-organismen zonder welke het leven op aarde niet
mogelijk zou zijn.
J. L.

Anecdoten, perscitaten, correspondentie en
brevetten gebruikt S. alleen om zo bondig
en zo duidelijk mogelijk de ingewikkelde
voorgeschiedenis van de film uiteen te zetten. Aan de hand van dit uitvoerig maar
helder gerangschikt feitenmateriaal rekent
hij af met alomverspreide verkeerde opvattingen, zoals b.v. het feit dat de gebroeders
Lumiere c.s. uitsluitend oog zouden gehad
hebben voor de technische kant van hun
uitvinding en de commerciele mogelijkheden
ervan niet zouden hebben ingezien. leder
hoofdstuk wordt gevolgd door een bibliografie en een stand van zaken waarin S. de
onnauwkeurigheden van zijn voorgangers
corrigeert. Vooral Sadoul krijgt het te verduren. Dit eerste deel uit een reeks van vijf
behandelt een periode waarin het nog uitsluitend om technische en economische problemen gaat ; hoe S. de kunsthistorische
stromingen van de volgende perioden zal
behandelen, valt dus nog af te wachten.
E. De Kuyper

Drie belangwekkende
Teilhard-uitgaven
Dr. P. Smulders S.J.:
Het visioen van Teilhard de Chardin
„Door breedheid van documentatie en scherpzinnige verwerking
van het materiaal, heeft Dr. Smulders een boek tot stand gebracht
dat met kop en schouders uitsteekt boven de stroom van commentaren, die voortdurend gepubliceerd worden. Het verschijnen van
zijn boek is geworden tot een evenement in de Kerk, die een antwoord zoekt op de uitdaging van de huidige wereld". (Streven)
„Voor ons tot nog toe het beste boek over het thema Teilhard".
(Dr. N. Wildiers)
368 blz. — Vierde druk — geb. 175 F.
Brieven uit Egypte
Dit boek omvat de tekst van 68 brieven door Teilhard als jongeman
geschreven aan zijn ouders tijdens zijn verblijf als leraar natuur- en
scheikunde aan het college van de H. Familie to Cairo (1905 - 1908).
Uit deze brieven komt Teilhard niet alleen naar voren als een kennelijk door zijn leerlingen bemind docent, maar ook als een reeds
begaafd schrijver. Het lezen van brieven van een groot man heeft
een grotere aantrekkelijkheid boven het lezen van een biografie. De
mens komt er nl. ongedwongener uit naar voren.
224 blz. — ing. 80 F.
De Pelgrim van de toekomst
Dit boek bevat de brieven die Teilhard heeft geschreven aan de
Franse filosofe en feministe Leontine Zanta. Ze worden voorafgegaan van een uitvoerige situering van de betrekkingen tussen Teilhard en Lêontine Zanta door Robert Garric en van een voorwoord
van Henri de Lubac S.J.
144 blz. — ing. 98 F.
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Middelbaar Onderwijs

Sedert 1870 legt de

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

H. MAAGDCOLLEGE
Kerkstraat, 60, DENDERMONDE Tel.: 0521210.08
Rijke keuze van onderwijsvormen voor jongens
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Technisch onderwijs (handel, tuinbouw, mechanica)
Oude en nieuwe humaniora
Hoger technisch onderwijs le graad

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
Telefoon 127.87
0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
Telefoon 144.23
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
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DE NAAM NOG MET SCH
MAAR DE „SERVICE" MODERN
ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING
ANTWE:RPSCHE HYPOTH=KAS N.V.
PrivO onderneming beheerst door het Kon. Besl. van 15/12/1934

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

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

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool 011zelieve-Vronw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan trcunhalte Oostakker Lochristi stadstram nr 7

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

5/. k/4,6e44444444.44 vow), Ve41,-eze044.,de
St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

Bestuurd door de
Zusters van Liefde
van Gent

Diploma van

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

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

Meisje,

Gij die verlangt naar iets to verwezenlijken tijdens
uw jeugd ....
Waarom zoudt gij Been studies aanvangen van

Verpleegster
Alle inlichtingen kunnen aangevraagd worden aan het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool

Capucienenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. (016) 255 55

BOUWINATERIALEN
N.Y. SCHEMERS van KERCHOYE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [03] 76.35.01

ST.-NIKLAAS

gaZet

VaI4

coantwerpekt

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)

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

ROGER TECHNISCH INSTITUUT SINT-LIEYEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
- technisch ingenieur in de industriele scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven
Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
- laboratoriumassistent in industriele scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

KARDINAAL

VAN ROEY-INSTITUUT
Zusters der Christelijke Scholen

VO RSEL AAR

I. NORMAALONDERWIJS:
— Lagere Normaalschool: Wetenschappelijke afdeling B
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen
II. MIDDELBAAR ONDERWIJS:
— Oude Humaniora: Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
III. TECHNISCH ONDERWIJS:
— Afdeling Techniek-Wetenschappen
IV. HOGER, NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS
Middelbare Normaalschool
alle afdelingen naar de onderscheiden keuzevakken
- Hoger Technische School van de le graad
Scheikundige en klinische afdeling
V. P.M.S.-CENTRUM EN GEZONDHEIDSCENTRUM

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 onderw&s — Voordelig internaat

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 industrieen.

@ BEKAERT
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.

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 ZONINWOUD
Trams 40 — 45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (Al)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1

SINT-BERIANDISINSTITUUT POOR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

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

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRI1LE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industriêle 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 diétiek — Graduaat
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

00K 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

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

St.-gozelikt0tituut - cEienekt
Telefoon 81.391

DON BOSCO - TECHNISCH 1NSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de stoat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
SchrijnMechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout
werkerij - Meubelmakerij Drukken Letterzetten - Linotype - Mono'type Boekbinden thfsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica Elektronica - Drukkerij
LAGERE SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na it 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

SCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE H. PIUS X
(Verbonden aan de Algemene kliniek St.-Jan)

*

Gegradueerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
Voorbereidende
1 jaar
Gebreveteerde verple(e)ger(ster)
*
3 jaar
*
Verpleegassistent(e)
2 jaar
*
Voorbereidende
1 jaar
Nederlands- en Franstalige afdelingen.
Juffrouwen en jonge Heren.
Internaat - Externaat
Inlichtingen en inschrijvingen :
BROEKSTRAAT 100, BRUSSEL — TELEFOON 18.59.00

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

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.B. 3019.37
Half-internaat
Internaat (beperkt)
Extern aat
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
kosteloze verzekering
geen sehoolgeld
Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
B 3/B 1
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
Boekhouden —
Taal- en Handelsavondsehool -

Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

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

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 — Antwerpen

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

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vronwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vriJe, betalende vronwelijke patienten
Toepassing van al de moderne vormen van nenropsychiatrische behandelingen.

Wilt Ge in gees: van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' 4dende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verfileegasstirtente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 - HASSELT - TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. - Prospectus op verzoek.

en nu
naar 'I meuleken !

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact to treden

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 bij7. wetensch klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is
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ons drukkersmerk waarborgt U dat
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aandoet.Wij houden hierbij rekening
met Uw wensen en willen ook U
graag adviseren en ten dienste staan.
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Belangstellenden kunnen de band voor het inbinden van Jaargang XIX - deel II bestellen door storting van Fr. 25 per band op postcheknummer
884.67 Streven met vermelding: „Voor band XIX
deel II".
Tijdige bestelling gewenst.

Personalia
Ds A. H. van den Heave!, geboren 1932. Predikant met bijzondere opdracht vanwege de Ned.
Herv. Kerk. Secretaris van het Jeugddepartement
van de Wereldraad van Kerken. Adres: Wereldraad van Kerken, Jeugddepartement, 18, Route
de Malagnon, Geneve.
Mej. Dr. 0. J. R. Schwarz, geboren in Wenen.
In de nazitijd uitgeweken naar Dublin, waar zij
aan de universiteit studeerde. In Utrecht studeerde ze theologie en voltooide deze studie, na
haar overgang tot het katholicisme, in Nijmegen,
waar zij als eerste vrouw promoveerde in de
theologie op 'Der erste Teil der Damaskusschrift
unt das alte Testament' (1965). Thans oecumenisch werkzaam in Wenen, vooral voor contacten
met Israel. Adres: Hahngasse 33/16, 1090 Wenen
IX.
Huub Oosterhuis, geboren 1933. Publiceerde de
gedichtenbundels 'Uittocht' (1961), 'Groningen
en andere gedichten' (1963), 'Hand op mijn
hoofd' (1965) en een gebedenboek 'Bid om vrede' (1966).. Hij is werkzaam als studentenpastor
te Amsterdam. Adres: Pieter de Hoochstraat 63,
Amsterdam-Z.
Dr. M. Jacobs, geboren 1929. Studeerde biologic
te Leiden. Sinds zijn promotie in 1965 is hij
als tropenbotanicus verbonden aan het Rijksherbarium te Leiden. Adres: Rijksherbarium, Schelpenkade 6, Leiden.
Ludo Bekkers, geboren 1924. Sedert 1946 in
dienst bij het N.I.R. (thans B.R.T.). Als eerste
programmator bij de dienst artistieke en educatieve uitzendingen, leidt hij sedert 1958 de kunstprogramma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor
behaalde hij in 1962 de Sinjaalprijs en de eerste
prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
weekblad 'De Nieuwe'. Adres: Lange van Ruusbroecstraat 13, Antwerpen.
Marc Vanquickenborne, geboren 1943. Dr. Iur.
Wijsbcg,c, tc
Gent),
Rij ksuniversitei I,
(Leuven). Navorsingsstagiair bij het Nationaal
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek. Adres:
Kortrijkstraat 86, Deinze.
Drs. Arnold van Niekerk, geboren 1937. Studeerde Spaans en sociologic te Utrecht. Sinds 1963
als stafdocent verbonden aan het Instituto de
Formacion Democrata Cristiana te Caracas, Venezuela, waar leidinggevende figuren voor heel
Latijns-Amerika vormingscursussen krijgen. Uit
de aard van zijn werk reist hij veel in de verschillende landen van Latijns-Amerika. Adres:
Apartado del Este 4401, Caracas, Venezuela.
Mej. Lieve Scheer. Studeerde Germaanse
gie te Leuven. Sedert 1960 lerares Nederlands.
Sedert 1958 regelmatig kronieken over Naderlands proza in 'Dietsche Warande en Belfort'.
Bijdragen in 'Spiegel der Letteren', 'Nova et Vetera' e.a. Publiceerde in 1966, als eerste nummer
van de Maerlantreeks bij Manteau, een studie
over 'De poetische wereld van Paul Snoek'.
Adres: Savoyestraat 7, Leuven.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion (I.A.D.) en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel (R.I.T.C.S.) te Brussel. Stage aan de Universite du Theatre des Nations te
Parijs. Programmator bij de filmdienst van de
Vlaamse Televisie. Adres: Frederik van Eedenplein 4, Antwerpen.
Drs. J. H. geboren 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum te
Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.

Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde economic aan de Rijksuniversiteit te Gent en handels- en consulaire wetenschappen aan de St.Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen. Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'. Geregelde rnedewerking aan vele binnen- en buitenlandse publikaties. Verzorgt het politick overzichtBelgie in 'Streven' sedert augustus 1961. Adres:
Ergo de Waellaan 5, Deurne - Antwerpen.
Jan P. Schuyf, geboren 1934. Pseud. van L. van
Vlijmen. Studeerde filosofie en Slavische talen
te Amsterdam. Redacteur van het Deventer Dagblad. Adres: Jan Luykenlaan 86, Deventer.
Maurice de Tollenaere, geboren 1914. Doctor in
de wijsbegeerte: 'Een philosophic van de tijd.
De functie van het subject in de tijdsstructuur
volgens het hedendaags thomisme'. Professor aan
de Filosofische Faculteit van de jezudeten te
Heverlee. Medewerker aan vele binnen- en buitenlandse vaktijdschriften (o.m. 'Bijdragen' en
'International Philosophical Quarterly'). In 'Strevan' verscheen van hem o.m. een inleiding op
Teilhard, 'De mens in Teilhards wereldvisie'
(juni 1956, pp. 820 - 828) en in 'Wort and Wahrheit' (1961, pp. 273 - 282) een bespreking van
de theologische moeilijkheden welke men stelt in
verband met Teilhard's visie: 'WeltschOpfung als
Entwicklung'. Binnenkort verschijnt bij Desclee
De Brouwer een fenomenologische studie over de
tijdelijke structuren van het menselijk bestaan in
de wereld: 'Lichaam en wereld. Ontologie van
het tijdelijke'. Adres: Waverse baan 220, Heverlee - Leuven.
Drs. C. Raining, geboren 1928. Studeerde sociologic aan de Economische Hogeschool te Tilburg. Is stafdocent van het Opleidingscentrum
voor Jeugdleiders „De Kopse Hof" te Nijmegen.
kdres: Fagelstraat 52, Nijmegen.
Taco Groot, geboren 1942. Publiceerde o.a.in
Maatstat , 'Hitweek', • Barbar'oer' en het. 'Aigcmeen Handelsblad'. Is werkzaam in het boekenbedrijf. Adres: Mandenmakerssteeg 7, Amsterdam-C.
Paul Mertz, geboren 1938. Staffunctionaris op
een groot Amsterdams reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe Amsterdamse Galerie Pribaut (Wibautstraat
133). Adres: Admiraal de Ruyterweg 349", Amsterdam-w.
Geert Bekaert, geboren 1928. Studeerde kunstgeschiedenis te Leuven en behaalde als jezuiet een
licentiaat in filosofie en theologie. Redactiesecretaris en kunstredacteur van 'Streven', waarin
hij geregeld bijdragen publiceert. Hij werkt ook
mee aan De Standaard, aan het 'Tijdschrift voor
architectuur en beeldende kunsten', aan radio en
televisie. Zijn voornaamste interesse gaat uit
naar de hedendaagse gewijde kunst, in het bijzonder de kerkbouw. In dit verband was hij betrokken bij de organisatie van verschillende internationals tentoonstellingen. Hij stelde de catalogus 'Ars Sacra 58' op (1958), stelde in samenwerking een bijzonder nummer van 'Nieuwe
Stemmen' samen over Gewijde Kunst (1961). In.
'De Kerk in Vlaanderen' schreef hij het hoofdstuk over de kerkelijke kunst. Dit jaar verscheen
van hem 'Pop. Het wezen van de kunst'. In het
najaar verschijnt 'In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt'. Adres: Frankrijklei 91,
Antwerpen.

Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
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Wittgenstein, p. 115
In dit artikel wordt een indruk gegeven van het denken van Ludwig Wittgenstein, een der analytische filosofen, die op dit ogenblik grote invloed uitoefenen. Ofschoon dit denken zeer formeel is, blijkt het toch vruchtbaar voor het
wetenschappelijk bestuderen van ethische en godsdienstige vraagstukken, die
dan echter wel van een zeer speciale kant worden benaderd. Kennis van filosofie wordt bij de lectuur van dit artikel niet voorondersteld.

Voedsel uit petroleum, p. 125
Meer voedsel voor de steeds maar aangroeiende wereldbevolking is in de eerste
plaats een kwestie van agronomische opvoeding in de ontwikkelingslanden, van
een uitbreiding van het landbouwareaal, het actief in gebruik nemen van de zee
en dergelijke meer. Maar sinds enkele jaren worden nu ook hoopvolle vooruitzichten gebouwd op een nieuw middel in de voedselproduktie: de microbiologische synthese van eiwit uit petroleum.

Vijf verzen van Lucebert, p. 129
Lucebert heeft zichzelf in 1950 'gevaarlijk' genoemd. Aan de hand van vijf
verzen wordt in dit artikel nagegaan, waarin dit 'gevaar' bestaat, nl.: dat hij in
zijn dichterschap niets onaangetast laat, geen enkele maatschappelijke of andere structuur. Het leven op aarde, en dat alleen, is hem heilig.

Aspecten van het kortverhaal, p. 135
Het 'kortverhaal' is niet gewoon een kort verhaal. Het is een heel eigen episch
genre. Hoe is het ontstaan en hoe kan het ietwat nauwkeuriger gedefinieerd
worden? Aan zulk een nadere omschrijving en eventueel aan dit neologisme
blijkt in de Nederlandse literatuurwetenschap en kritiek wel degelijk behoefte
to bestaan.

Chappaqua, het filmdagboek van een verslaafde, p. 144
'Chappaqua', een film van de Amerikaan Conrad Rooks, was de revelatie van
het jongste festival van Venetie. Het is een filmdagboek waarin de auteur op
grond van eigen ervaringen een mode-onderwerp behandelt: de hallucinogenen,
LSD enz. Het is echter meer dan een mode-film. Volgens onze medewerker:
'een unicum in de filmgeschiedenis'.

Intercommunie, p. 150
Twee studentenpastores te Leiden, een gereformeerde en een katholieke, hebben
in mei van dit jaar op een studiedag hun visie gegeven omtrent gemeenschappelijke avondmaalsviering. Mag men nog aarzelen tot intercommunie over te
gaan, wanneer christenen elkaars kerk-zijn als authentiek erkennen? De brief
van de Nederlandse bisschoppen over de oecumene neemt een ander standpunt
in, waarbij de kwesties van het ambt en de belijdenis zwaarder doorwegen.
De hier gegeven beschouwingen bedoelen slechts een aansporing tot verder
denken te zijn.

Documententheater en historisch drama, p. 160
Het zogenaamde documententheater is 'in'. Aan de hand van H. Kipphardts
'Oppenheimer' en P. Weiss 'Ermittlung' worden vorm en inhoud van deze
nieuwe dramaturgie onderzocht. Hoe verhoudt het persoonlijke engagement
van de auteur zich tot de documentaire objectiviteit? Meteen rijst de vraag, of
het historische drama nog een kans heeft op dit bewustzijnsvlak. Uit een analyse van P. Weiss"Marae blijkt dat het antwoord niet zonder meer affirmatief
kan zijn.

Levensvervulling in de religieuze staat, p. 171
De uiterst actuele vraag naar de zin van het religieuze leven is de vraag naar de
volwassenheid van degene die dit leven aanvaardt. Het gaat om de hele mens,
die, door op persoonlijke wijze in te gaan op dit leven in openheid voor en
verbondenheid met de medemens zich opent voor de voortgaande wording van
zichzelf welke God's genade in hem wil oproepen. De volwassenheid wordt
bedreigd door een te sterke verbondenheid aan het verleden, door een vlucht
voor de werkelijkheid en door verstarring.

Wittgenstein
H. G. Hubbeling

Sinds enige tijd komt een nieuwe vorm van wijsbegeerte, nl. de analytische
filosofie, ook bier in Nederland sterk de aandacht vragen. Deze wijze van
filosoferen is overigens niet nieuw. In de Angelsaksische en Scandinavische
landen was zij al sinds de eerste wereldoorlog overheersend. En ook in ons
land heeft zij direct sterk de aandacht getrokken, maar deze belangstelling
bleef meestal beperkt tot de beoefenaren van de wijsbegeerte van de exacte
wetenschappen.
Hierin is nu een aanmerkelijke verandering gekomen. Ook velen die geen
mensen van de natuurwetenschappen zijn, gaan meer en meer de betekenis van
deze filosofie inzien, wier aantrekkingskracht vooral bestaat in de vele methodische inzichten die er door kunnen worden gewonnen. Een van de centrale
figuren van deze beweging is wel de Oostenrijks-Engelse wijsgeer Ludwig Wittgenstein. Wij willen in dit opstel de lezer een indruk geven van enkele hoofdmomenten van zijn filosofie. Van een volledige uiteenzetting van zijn denken
kan geen sprake zijn, al was het alleen al door het feit, dat we eigenlijk met
twee Wittgensteins to maken hebben, zoals we nog zullen zien. En verder moet
men wel bedenken, dat Wittgenstein slechts een van de vele analytische filosofen is en dat deze vorm van wijsgerig denken weinig eenheid vertoont. Het is
meer een bepaalde methode, een bepaalde aanpak dan een welomschreven
theorie. En deze aanpak is verder ook niet bij alien gelijk . . . .
Ludwig Wittgenstein is van deze filosofen wel de meest geniale, maar ook de
meest duistere denker. De moeilijkheden van zijn filosofie worden niet veroorzaakt door een duister taalgebruik. Hij houdt zich zoveel mogelijk aan de
gangbare terminologie. De interpretatieproblemen ontstaan bij Wittgenstein
echter, doordat hij dikwijls meer hardop denkt dan klaar formuleert welke
stellingen hij wil poneren. De meeste analytische filosofen geven in de regel
wel duidelijk aan welke thesen zij willen verdedigen. Zij geven hiervoor dan
een reeks van argumenten, waarbij zij ook uitvoerig op standpunten van tegenstanders ingaan. Wittgenstein volgt echter een andere methode. Hij denkt meer
hardop dan dat hij een theorie ontwikkelt. „Denkt U dat ik een theorie heb?"1,
roept hij uit, als een van zijn studenten hem om zijn theorie met betrekking tot
1 „Do you think I have a theory?" (Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology
& Religious Belief), edited by Cyril Barrett, Oxford, 1966, § 33, p. 10.
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een bepaald probleem vraagt. Het is niet Wittgensteins bedoeling zijn studenten
of lezers een bepaalde zienswijze of visie op te dringen. Hij wil ze leren denken.
Daarbij komt, dat hij wars is van alle algemene stellingen. Hij meent, dat vele
fouten in de filosofie ontstaan door vage algemeenheden. Zijn methode bestaat
juist hierin: door het geven van concrete voorbeelden en hun onderlinge vergelijking een bepaalde denkactiviteit bij zijn lezers of hoorders te wekken. Hij
wil zijn leerlingen een bepaalde methode van denken en onderzoeken bijbrengen en niet een bepaalde theorie en al helemaal niet een of andere wereldbeschouwing. Een van Wittgensteins leerlingen, Rush Rhees, zelf nu filosofiedocent aan het University College te Swansea, schrijft steeds bij het begin van
de discussies de klinkers A.U.P. op het bord: „Always use paradigms" (gebruik
steeds voorbeelden); d.w.z. kom niet met vage algemeenheden aanzetten, maar
met concrete gevallen.
Wat wij hierboven geschreven hebben, geldt echter speciaal voor de latere
Wittgenstein. De jonge Wittgenstein, die in 1922 zijn Tractatus Logico-Philosophicus publiceerde, gaf hierin wel duidelijk zijn mening kenbaar. Maar de
moeilijkheid van dit geschrift bestaat hierin, dat hij in korte pregnant geformuleerde stellingen zijn zienswijze onder woorden brengt zonder veel bewijsvoering. Hij geeft daarbij een hele filosofie in nog geen honderd bladzijden! Geen
wonder, dat ook hier vele interpretaties mogelijk waren.
Wij schreven boven al, dat er eigenlijk twee Wittgensteins zijn geweest. De
jonge Wittgenstein, de Wittgenstein van de bovengenoemde Tractatus, is op
vele punten heel anders dan de latere Wittgenstein, van wie gedurende zijn
leven niets meer werd gepubliceerd. Na zijn dood in 1951 wordt echter uit zijn
nalatenschap door G. E. M. Anscombe, R. Rhees, en G. H. von Wright het
meeste gepubliceerd. Het hoofdwerk is Philosophische Untersuchungen (Philosophical Investigations). Het merendeel van deze werken verschijnt evenals de
Tractatus gelijktijdig in het Duits en het Engels. Om de vroegere en latere
Wittgenstein te onderscheiden kunnen wij dus spreken van de Wittgenstein van
de Tractatus en de Wittgenstein van de Investigations of ook wel eenvoudigweg van Wittgenstein I en Wittgenstein II. Al heeft Wittgenstein in zijn latere
periode ook veel kritiek op de Tractatus, toch blijft dit werk zijn waarde behouden, mits ontdaan van enkele eenzijdigheden. Er zijn ook nog altijd vele
hedendaagse wijsgeren die aan de Tractatus de voorkeur geven boven de Investigations.
De Tractatus
Wat is nu eigenlijk het originele in het denken van Wittgenstein, waardoor wij
nu al kunnen zeggen, dat hij tot de klassieken van de twintigste eeuw behoort?
Black geeft in zijn bekende commentaar op de Tractatus daarop het volgende
antwoord: „Het was een van Wittgensteins kenmerkende vernieuwingen om de
gedachten uitsluitend te beschouwen voor zover zij belichaamd waren in wat
hij noemt de betekenisvolle zin (der sinnvolle Satz) en zo het probleem van de
relatie van het denken tot de werkelijkheid te veranderen in het probleem van
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de relatie van taal en werkelijkheid, waardoor eerder een oplossing mogelijk is.
Geen aspect in de Tractatus bleek meer invloed te hebben: hier kunnen wij het
begin zien van de 'wending naar de taal' (linguistic turn) in de moderne filosofie' 52
Voor de traditionele wijsbegeerte, inclusief nog de fenomenologie van Husserl,
staat het probleem van de verhouding van bewustzijn (denken) en werkelijkheid
centraal. De vragen die hier dan rijzen, zijn de bekende moeilijk op te lossen
problemen: weerspiegelt zich de werkelijkheid in mijn bewustzijn of legt het
menselijk bewustzijn een bepaalde denkvorm aan de werkelijkheid op, waardoor wij deze niet zien en denken zoals zij is, maar alleen zoals zij ons verschijnt? Of is er sprake van een wisselwerking tussen beide? Daar komt nog bij,
dat het menselijk bewustzijn een vage, moeilijk aan te wijzen of te definieren
grootheid is. Wat dit betreft blijkt de linguistic turn ons een beter uitgangspunt
te geven. De menselijke taal is een veel beter te hanteren grootheid dan het
menselijk bewustzijn, al moeten wij ons niet vleien met de hoop, dat wij zo van
alle moeilijkheden of zijn. Zij keren in gewijzigde vorm weer terug.
De taal is dus uitgangspunt voor Wittgenstein en de meeste andere analytische
filosofen. Hun interesse is daarbij echter niet gericht op de taal als menselijk
fenomeen, ook niet als mysterieus verschijnsel, maar als middel voor het doen
van wetenschappelijke en alledaagse beweringen. Daarbij stelt de taal ons voor
grote moeilijkheden. Want al is zij ook noodzakelijke voorwaarde voor al onze
wetenschapsbeoefening, zij is niet zonder meer een deugdelijk instrument. „De
taal vervormt de gedachte" 3 . Door de taal laten wij ons dikwijls op een dwaalspoor brengen. Wittgenstein geeft hiervan vele voorbeelden. Wij denken bijvoorbeeld heel gauw, dat als wij een zelfstandig naamwoord in onze taal
gebruiken dat er dan ook een zelfstandigheid in de werkelijkheid mee moet
corresponderen. Neem bijvoorbeeld wat wij boven al noemden: het denken of
het bewustzijn. Wij gebruiken deze substantieven zonder meer in onze taal.
Maar is het nu wel zeker, dat er een zelfstandigheid, b.v. de menselijke geest,
mee correspondeert? Bijzonder dubbelzinnig is ook het gebruik van het woord
'zijn' (resp. 'is').
1. God is (d.w.z. 'God bestaat' of 'Er is een God').
2. apen zijn zoogdieren (d.w.z. de klasse der apen is een onderdeel van de
klasse der zoogdieren).
3. gras is groen (d.w.z. het predikaat 'groen' moet aan het subject 'gras' worden
toegekend).
4. (a + b)2 = a22ab

b2 (hier is 'is' (=) het teken van identiteit).

Nu blijkt het mogelijk te zijn een kunsttaal (de symbolische logica) te construeren, zodat al deze dubbeizinnigheden verdwijnen. Het is dan ook geen
wonder, dat Wittgenstein en vele andere analytische wijsgeren oorspronkelijk
de mening waren toegedaan, dat hierin een van de belangrijkste taken voor de
2 M. Black, A Companion to Wittgenstein's Tractatus, Cambridge, 1964, p. 7.
3 Tractatus, 4.002. „Die Sprache verkleidet den Gedanken". „Language disguises thought".
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filosofie lag, namelijk zodanige kunsttalen te construeren, dat daardoor allerlei
dubbelzinnigheden van de gewone taal konden verdwijnen en vele fouten,
waartoe de alledaagse taal ons zou kunnen verleiden, konden worden vermeden. De latere Wittgenstein en de meeste hedendaagse analytische filosofen
hebben ingezien, dat ook de kunsttalen ons tot verkeerde conclusies kunnen
nopen. Ook hierbij is dus taalanalyse noodzakelijk.
Het eerste programmapunt van Wittgenstein (zowel Wittgenstein I als Wittgenstein II!) en de gehele analytische filosofie is dus: neem je wijsgerig uitgangspunt in de taal, maar wees op je hoede voor de vele verleidingen die er van de
taal uitgaan. Analyseer dus die taal eerst, d.w.z. ga het woordgebruik en de
zinsvorming na en let er vooral op geen conclusies te trekken uit een bepaald
woordgebruik of een bepaalde zinsconstructie, die 'weggeanalyseerd' kunnen
worden. Dit wil zeggen: ga na of een ander begrip of een andere zin met
gelijke betekenis kan worden gebruikt, waardoor die bepaalde conclusie niet
meer kan worden getrokken. Zo werd in een zekere wijsgerige discussie uit het
woord 'denkbeeld' de conclusie getrokken, dat het denken beeldend is en dus
nooit zonder voorstellingen kan werken. Deze redenering gaat echter niet op,
want wij kunnen het woord 'denkbeeld' door een ander vervangen ('conceptie'),
'gedachte', enz.), waaruit deze conclusie niet volgt. Dit alles lijkt zeer eenvoudig
en voor de hand liggend. Maar is men hierop eenmaal door Wittgenstein en
anderen opmerkzaam gemaakt, dan betrapt men zichzelf en anderen zeer dikwijis op het maken van dit soort fouten.
Een andere vorm van analyse onderneemt Wittgenstein verder in de Tractatus,
waartegen hij later bezwaren gaat maken, maar die in een wat gewijzigde vorm
en in een bepaalde zin toch nog zijn geldigheid blijkt te behouden. Hij deed dit
om de zogenaamde 'overeenstemmingstheorie' met betrekking tot de waarheidsconceptie te kunnen verdedigen. Een van de moeilijkste problemen in de
wijsbegeerte is altijd wel de vraag naar de waarheid geweest. Wanneer kunnen
wij een zin (uitspraak) waar noemen en wanneer niet? Een van de meest voor
de hand liggende opvattingen is wel de (ook door Thomas van Aquino verdedigde) overeenstemmingstheorie: „Een uitspraak is waar, als deze overeenstemt met de werkelijkheid". Als ik zeg 'het regent' dan is zo'n uitspraak waar,
als het werkelijk regent, wat wij gemakkelijk empirisch kunnen verifieren door
naar buiten te lopen en te kijken of wij ook nat worden. Deze voor de hand
liggende theorie heeft ook haar bezwaren. In de eerste plaats zijn wiskundige
uitspraken empirisch niet te verifieren. Zij komen ook met niets in de werkelijkheid overeen. Vandaar ook dat velen in plaats van een 'overeenstemmingstheorie' een 'consequentietheorie' van de waarheid verdedigen. Een wiskundige
uitspraak is waar, wanneer zij consequent uit bepaalde axioma's en definities
volgt. Een andere moeilijkheid voor de 'overeenstemmingstheorie' bestaat hierin, dat als wij zeggen 'Nederland is op 10 mei 1940 door Duitsland aangevallen', wij dit niet zonder meer door een zintuigelijke waarneming kunnen verifieren. Er zijn trouwens nog andere moeilijkheden bij die waarheidsconceptie;
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overigens, er kleven bezwaren aan alle theorieen 4. Wittgenstein weet echter
verschillende van deze bezwaren te ontzenuwen door zijn analyse-methode.
Natuurlijk, als wij een uitspraak als 'Nederland is op 10 mei 1940 door Duitsland aangevallen' willen verifieren, dan zullen wij nergens 'Nederland' of
'Duitsland' zintuigelijk kunnen waarnemen, maar een dergelijke bewering kunnen wij opvatten als een samengestelde zin, die bestaat uit een heel complex
van meer eenvoudige zinnen. Het hele gebeuren van de 10e mei 1940 kunnen
wij ons denken als een geheel van kleinere gebeurtenissen, die wij, in principe,
kunnen weergeven in uitspraken als 'op dat tijdstip gingen die en die Duitse
soldaten daar en daar over de grens' en 'op dat tijdstip wierpen die en die
Duitse vliegtuigen parachutisten af op die en die plaats in Nederland' en hiervan bestaan dan filmdocumenten, foto's, ooggetuigenverslagen enz.
Wij kunnen nu volgens Wittgenstein in principe al onze uitspraken zien als een

complex van elementaire uitspraken. De elementaire uitspraken moeten wij dan
opvatten als afbeeldingen van feiten die niets anders zijn dan configuraties van
enkelvoudige voorwerpen. De moeilijkheid voor Wittgenstein was hierbij dat
hij geen voorbeelden van deze elementaire uitspraken kon geven. Zij moesten
'principieel' worden voorondersteld. In zijn later werk wordt dit alles dan ook
niet meer in deze vorm naar voren gebracht. In de eerste plaats erkent Wittgenstein dan, dat er vele taalvormen ('taalspelen') zijn, zodat niet al onze uitspraken trachten te beschrijven en de werkelijkheid af te beelden. Wij komen
hierop beneden terug. In de tweede plaats wijst Wittgenstein er dan op, dat wat
elementair is in het ene taalspel, samengesteld is in het andere. In het tennisspel
bijv. is de tennisracket een elementair element, evenals de bal, het net enz.
Maar deze zijn niet elementair, maar samengesteld uit vele delen voor degene
die ze moet maken.
Wij willen nog voor een laatste problemencomplex uit de Tractatus hier de
aandacht vragen en daarbij erop wijzen, dat wij het meeste onbesproken laten.
Voor een volledige orientering zij op de literatuurlijst aan het eind van dit
artikel gewezen.
Wij wezen boven op de bijzondere positie van de wiskundige uitspraken, die
niet empirisch behoefden te worden geverifieerd. Hetzelfde geldt voor de logische uitspraken. Hoe staat het nu echter met uitspraken als 'God bestaat', 'De
Nachtwacht is een indrukwekkend schilderij' en 'De meeste zendelingen (missionarissen) zijn goede en barmhartige mensen'. Dit soort uitspraken zijn van
resp. religieuze, esthetische en ethische aard. En ook deze zijn niet empirisch
te verifieren!
Wittgenstein deelt nu de verschillende soorten uitspraken in drie groepen in.
a. de uitspraken, die — in principe — empirisch geverifieerd kunnen worden.
Daartoe behoren de uitspraken die door de natuurwetenschappen worden gedaan, maar ook die uit de dagelijkse omgangstaal als 'Jan is ziek', enz.
b. de logische en wiskundige uitspraken, die hij ook wel tautologieen noemt,
4 Vgl. C. Schoonbrood, Waarheid en waarheidstheorieen, in Tijdschrift voor filosofie, 1965,
pp. 211 - 232. Al deze theorieen sluiten elkaar overigens niet volledig uit.
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omdat zij niets over de werkelijkheid zeggen. Het begrip tautologie wordt door
Wittgenstein niet in denigrerende zin gebruikt.
c. de godsdienstige, ethische en esthetische uitspraken.
De uitspraken onder a noemt Wittgenstein zinvol, die onder b en c zinloos,
waarbij hij dit laatste uitdrukkelijk onderscheidt van onzinnig. Men dient dus te
bedenken, dat Wittgenstein het begrip 'zin' in de zeer pregnante betekenis van
'naar de empirisch te verifieren werkelijkheid verwijzend' gebruikt. Zijn zienswijze „De uitspraak 'God bestaat' is zinloos" houdt dus niets denigrerends in.
Ook zijn eigen filosofische uitspraken zijn volgens Wittgenstein zinloos. En al
zijn deze uitspraken ook 'niets-zeggend' zij tonen wel degelijk wat. De logische
en wiskundige uitspraken tonen het logisch geraamte van de taal en van de
wereld; de godsdienstige en ethische uitspraken tonen het onuitsprekelijke en
mystieke.

Wittgenstein II
Een van de fouten van de Tractatus die Wittgenstein later heeft herroepen, was
wel het absolutistisch karakter. De taal diende hier uitsluitend om iets te beschrijven en verder was er van elke uitspraak slechts een analyse te geven,
waarbij deze uitspraak dus gezien werd als een samenstel van elementaire
uitspraken die niet verder meer geanalyseerd konden worden, omdat deze bestonden uit een configuratie van elementaire woorden (namen, met een technische term), die weer bepaalde elementaire voorwerpen vertegenwoordigen.
Deze absolutistische visie wordt in het latere werk van Wittgenstein prijsgegeven. Wij zagen boven al, dat wij van elementaire zinnen en voorwerpen
slechts konden spreken binnen een bepaald taalspel. Wittgenstein II zegt dus
niet meer, dat er slechts een analyse van elke uitspraak mogelijk is. Verder is
de taal niet uitsluitend beschrijvend; wij hebben verschillende taalspelen: commanderen, bidden, danken, puzzels oplossen, enz. Wij hebben het taalspel van
de religie en dat van de natuurwetenschap. Wij willen het begrip taalspel nog
eens nader in ogenschouw nemen. Wij moeten daarbij niet aan een of ander
spelletje denken, maar aan een geheel van (1) tekens met (2) regels en (3) criteria voor het gebruik van deze tekens. Onder zo'n taalspel kan Wittgenstein
bepaalde vereenvoudigde systemen van mededeling verstaan, maar ook meer
gecompliceerde taalsystemen als het taalspel van de ethiek, de natuurwetenschappen enz. Hijzelf geeft het voorbeeld van een bouwer A met zijn assistent
B. A bouwt een bouwwerk met behulp van bouwstenen. Er zijn blokken, zuilen,
platte stenen en balken voorhanden. B moet de bouwstenen aanreiken. Daarom
roept A telkens: 'blok', 'zuil' enz. en B brengt de steen, die hij geleerd heeft op
deze kreet te brengen. Wij moeten dit als een taalspel opvatten. Een ander mooi
voorbeeld is het taalspel van een bepaalde sport, b.v. tennis. Er is een bepaald
aantal voorwerpen voor nodig, die in een bepaald systeem volgens bepaalde
regels worden gebruikt. De scheidsrechter en spelers bedienen zich verder van
een zeer beperkt aantal woorden om het spel verder te regelen. Maar de taalspelen zijn niet alle eenvoudig. Taalspelen van de verschillende wetenschappen
b.v. zijn zeer ingewikkeld.
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Wij moeten de verschillende taalspelen goed uit elkaar houden. Wij zagen
boven al, dat wat elementair is in het ene taalspel, samengesteld is in het andere. Wij moeten ook zeggen, dat wat zinloos is in het ene taalspel, zinvol kan
zijn in het andere. Nemen wij bijv. de uitspraak '4 is rood'. Dit is normaliter,
in het taalspel van het dagelijkse leven en dat van de aritmetica, een zinloze
uitspraak. Maar er is heel goed een taalspel denkbaar waarin deze uitspraak
wel zinvol is. Nemen wij aan dat een verffabriek een catalogus uitgeeft, en
daarbij om de bestellingen te vergemakkelijken de verschillende kleuren met
cijfers aanduidt. Als iemand dan informeert naar de verschillende kleuren en
cijfers die daarmee corresponderen, dan is de uitspraak '4 is rood' zeker zinvol.
Er bestaat een interessant familiespel, waarbij een der deelnemers een zin zegt
die op het eerste gezicht zinloos schijnt, b.v. bovengenoemde zin '4 is rood' en
waarbij dan een ander moet proberen een zodanig taalspel te construeren,
waarin deze zin zinvol is. Het zal dan blijken, dat het heel moeilijk is om
'absoluut zinloze' uitspraken te doen.
De wijsgerige toepassing van dit alles ligt voor de hand. Een uitspraak als
'Jesus Christus is voor onze zonden gestorven' is een zinloze uitspraak in het
taalspel der biologie, maar niet in dat van de theologie. Of ook, de zin 'Een
zonsondergang in de Alpen is een prachtig gezicht' hoort niet thuis in een
natuurkunde-boek, maar wel in een reisbeschrijving.
Wittgenstein en de meeste analytische filosofen willen er voor waken, dat wij
de taalspelen verwarren. Het taalspel der ethiek en dat der natuurwetenschappen moeten wij streng uit elkaar houden. Wij mogen de ethische uitspraken niet
reduceren tot of afleiden uit beschrijvingen van de natuur of metafysica.
Moore, een andere bekende Engelse analyticus, heeft een pregnante uitdrukking geformuleerd, t.w. de 'naturalistic fallacy' (naturalistische drogreden) voor
de fout die men maakt als men ethische geboden uit de natuurwetenschappelijke of metafysische beschrijvingen tracht te destilleren. Of in de mooie pregnante formulering van de linguistic analysis: 'Is' does not imply 'ought', het
'behoren' volgt niet uit het 'zijn'.
Wittgenstein is er op grond hiervan tegen gekant het ene taalspel tot het andere
te reduceren, b.v. de godsdienst uitsluitend te zien als een wapen in de klassenstrijd enz. Wij geven als voorbeeld een bestrijding van Freud: „Freud doet iets
wat mij in sterke mate verkeerd lijkt. Hij geeft wat hij noemt een interpretatie
van de dromen. In zijn boek Die Traumdeutung beschrijft hij een droom, die
hij een 'mooie' droom noemt. Nadat een patient gezegd had, dat zij een mooie
droom gehad had, beschreef zij deze. Zij daalde af van een hoogte, zag bloemen en struiken, brak een tak af van een boom, enz. Freud toont nu wat hij
noemt de 'betekenis' van de droom: de meest brute sexualiteit, obsceen in de
ergste mate . . . . Maar was nu de droom werkelijk niet mooi? Ik zou zeggen
tot de patient: maken bepaalde associaties [volgens de Freudiaanse psychoanalyse met de droom verbonden] de droom niet mooi? De droom was mooi.
Waarom zou hij het niet zijn? Ik zou zeggen, dat Freud de patient misleid had.
Vergelijk dit b.v. met parfums die gemaakt worden van dingen die op zichzelf
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genomen stinken. Zijn wij daarom gerechtigd te zeggen: 'Het 'beste' parfum is
in werkelijkheid niets anders dan zwavelzuur
stank]' "5.
Wittgenstein verhindert op deze manier ook, dat de ene tak van wetenschap
over de andere heerst of de wetenschap over de techniek enz. Alleen is het wel
opvallen, dat Wittgenstein geen apart filosofisch-metafysisch taalspel kent. Hij
is van mening, dat metafysische uitspraken berusten op vage algemeenheden,
waarvan wij door onze aandacht voor concrete dingen worden verlost. Wij
wezen hier reeds boven op. Het is dan ook niet de taak van de filosofie conclusies te trekken. De filosofie moet beschrijven, niet verklaren. De belangrijkste
taak van de filosofie is echter de misleidende tendenties van de taal te ontmaskeren. „De filosoof behandelt een probleem als een ziekte" 6 . „De filosofie is
een strijd tegen de beheksing van ons verstand door de middelen van de taal"7.
„Want de duidelijkheid waarnaar wij streven, is beslist een volkomen klaarheid. Maar dat betekent zonder meer, dat de wijsgerige problemen volkomen
moeten verdwijnen" 8 . Of — poetisch gezegd — „Wat is je doel in de filosofie?
— Aan de vlieg de uitweg uit het vliegenglas tonen"9 . Wij hebben in ons boekje
over Wittgenstein aangetoond, dat deze wat magere taak van de filosofie niet
noodzakelijk bij de analytische filosofie hoorti-°.
Een van de misverstanden, die door de taal wordt gesuggereerd, bestaat wel
hierin dat wij meer op de uiterlijke vorm van de woorden letten dan op hun
gebruik: „Indien ik moet zeggen, wat de belangrijkste fout is die door de wijsgeren van de huidige generatie wordt gemaakt — inclusief Moore — dan is
het, dat, wanneer men naar de taal kijkt, er gelet wordt op de vorm van de
woorden en niet op het gebruik dat ervan gemaakt wordt" n. Het program dat
Wittgenstein hier volgt, omvat meer dan alleen het klassieke adagium 'verba
valent usu', de woorden ontlenen hun betekenis aan het gebruik. Wittgenstein
is namelijk van mening, dat wij pas de betekenis van bepaalde woorden en begrippen kennen, als wij ze correct weten te gebruiken en dat dit ook voor de
mathematische en natuurwetenschappelijke begrippen enz. geldt! Wij kennen de
theorie van Einstein eerst, als wij er gebruik van weten te maken; wij kennen
de regels van het schaakspel eerst, als wij ze op het schaakbord correct kunnen
gebruiken, niet als wij ze uit een schaakboekje kunnen opdreunen. En de betekenis van de woorden hangt of van het taalspel waarin ze voorkomen, want
dit bepaalt hun gebruik. En dit is niet iets wat een individu willekeurig kan
bepalen. „Wat tot een taalspel behoort is een hele cultuur" 12 . Taalspelen zijn
levensvormen.
5 Lectures on Aesthetics, etc., 1966, pp. 23-4.
6 Philosophical Investigations, Oxford, 1953, § 255 (p. 91).
7 o.c. § 109 (p. 47).
8 o.c. § 133 (p. 51).
9 o.c. § 309 (p. 103).
10 H. G. Hubbeling, Inleiding tot het denken van Wittgenstein, Assen/Amsterdam, 1965, p.
67.
11 Lectures on Aesthetics etc., 1966, p. 2.
12 o.c., blz. 8.
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Wij willen ons opstel besluiten met enkele opmerkingen over de verhouding
van Wittgensteins filosofie tot het godsdienstig geloof. Wittgenstein was katholiek gedoopt, maar was niet praktizerend, hoewel hij altijd een diep respect
voor het geloof behouden heeft. „Ik neem er", zegt hij, „mijn hoed voor af"13.
Geven wij hier even het woord aan zijn vriend en biograaf N. Malcolm. „Ik
denk, dat er in hem (= Wittgenstein) in zekere zin een mogelijkheid voor een
godsdienstige overtuiging was. Ik geloof, dat hij de godsdienst als een levensvorm beschouwde waaraan hij geen deel had, maar waarvoor hij grote sympathie en interesse bezat"14.
Ook Wittgenstein bezat bepaalde grondervaringen van religieus-ethische aard.
Het was volgens hem echter niet mogelijk deze onder woorden te brengen. Wij
trachten met onze ethische en religieuze uitspraken tegen de grenzen van de
taal aan te rennen, wat volstrekt hopeloos is. Wij kunnen deze ervaringen niet
beschrijven en mededelen op de manier waarop wij b.v. een gebeurtenis op
straat kunnen beschrijven. Wel kunnen wij proberen soortgelijke ervaringen bij
anderen wakker te roepen.
„Ik zal deze ervaring beschrijven ten einde, als dat mogelijk is, dezelfde of
soortgelijke ervaringen in U wakker te roepen.... Ik geloof dat de beste wijze
om het te beschrijven bestaat in te zeggen, dat wanneer ik deze ervaring heb,
ik verbaasd sta over het bestaan van de wereld. En ik ben dan geneigd zulke
kreten te uiten als 'hoe uiterst merkwaardig dat er iets is' . . . . Ik zal nog een
andere ervaring noemen . . . . het is die welke men kan noemen de ervaring van
het gevoel van absolute veiligheid. Ik bedoel die toestand van de geest waarin
men geneigd is te zeggen: 'Ik ben veilig, niets kan mij meer deren, wat er ook
gebeurt' "15.
In zijn in 1938 gehouden, maar pas in 1966 gepubliceerde Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology & Religious Belief wijst hij er voortdurend
op, dat de uitspraken 'Ik geloof in het Laatste Oordeel' en 'Ik geloof niet in het
Laatste Oordeel' niet op hetzelfde vlak liggen. Wat dit punt betreft loopt zijn
visie parallel met die van de leidende protestantse theoloog K. Barth. Dit hangt
ook samen met het feit, dat voor Wittgenstein het christelijk geloof ook een
doen, een levensstijl impliceert. Het geloof is een subjectieve keuze waarvoor
wij staan; het is geen zaak van redelijke argumenten. Wij kunnen het niet bewijzen. Elke vorm van natuurlijke theologie wijst Wittgenstein af. Wittgensteins
denken loopt ook hier parallel met dat van Barth (en overigens reeds met Kierkegaard, die zeer door Wittgenstein werd bewonderd). Niet al zijn leerlingen
gaan hier overigens met Wittgenstein mee. N. Malcolm b.v. heeft een verdediging gegeven van het Anselmiaanse ontologische godsbewijs. Er bestaan ook al
vele werken waarbij Wittgensteins methode op de godsdienstwijsbegeerte werd
toegepast.
Aan het slot van dit artikel gekomen wil ik er nogmaals op wijzen niet meer
13 A Lecture on Ethics, in Philosophical Review, 1965, p. 8.
14 N. Malcolm, Ludwig Wittgenstein, A Memoir, London, 1962, p. 72.
15 A Lecture on Ethics, in Philosophical Review, 1965, p. 8.
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gegeven te hebben dan een eerste impressie. Ik zou de lezer niet willen opwekken een 'Wittgensteinian' te worden, ik ben het zelf ook niet. Maar van Wittgenstein kan men methodisch veel leren en nog veel meer afleren.
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Voedsel uit petroleum
P. De Ceuster

Professor Fremlin van de universiteit van Birmingham heeft berekend dat de
aarde in het jaar 2660 bevolkt zal zijn met een miljoen miljard mensen. Zeven
personen zouden dan samen over een vierkante meter grondoppervlak beschikken: precies de horizontale levensruimte van een volgeladen lift. Iedere verdere
produktiviteit zou dan aanleiding geven tot een tweede laag mensdom. Uitgaande van de thans beschikbare gegevens is dit natuurlijk slechts een redenering
tot in het absurde of een wel heel drastische manier om het thema van het
onlangs in Amsterdam gehouden symposium: 'De mens in dichte pakking',
aanschouwelijk voor te stellen. Hoe dan ook, afgezien van de natuurlijke en
menselijke factoren die deze bevolkingsexplosie of kunnen remmen of tegengaan, moeten we de wereldbevolking in het jaar 2000 op ongeveer zes miljard
schatten. Voor de generaties die dan zullen leven, kunnen wij ons al gemakkelijker direct verantwoordelijk voelen en des te urgenter wordt deze verantwoordelijkheid als we er rekening mee houden dat, welke maatregelen er ook genomen moeten worden, het onvermijdelijk verschillende generaties zal duren voor
ze volledig vrucht afwerpen.
Principieel is de oplossing van het probleem der dreigende overbevolking
natuurlijk heel eenvoudig: minder mensen en meer voedsel, of beide samen.
Op het eerste — nogal negatieve — alternatief gaan we bier niet in. Ons onderwerp is het tweede. Meer voedsel voor de mensheid is op grote schaal in de
eerste plaats een kwestie van agronomische opvoeding in de ontwikkelingslanden. (Waarom toch kunnen de kosten van het militaire defensie- en destructiepotentieel niet omgezet worden in financiering van produktieverbeteringen:
'zwaarden hersmeden tot ploegscharen' 1 ?). Verder moet er gedacht worden
aan de uitbreiding van het landbouwareaal, het actief in gebruik nemen van de
zee e.d. meer. (De meest produktieve van al deze methoden is de algenkweek in
waterbakken met behulp van zonne-energie, waardoor de voedselproduktie per
hectare meer dan vertiendubbeld kan worden). Maar sinds enkele jaren worden
nu ook hoopvolle vooruitzichten gebouwd op een nieuw middel in de voedselproduktie: de microbiologische synthese van eiwit uit petroleum.
De voorbereidende studie ter omzetting van petroleum in voedingsstoffen is
1 In Joegoslavie waren er voor de oorlog 2.000.000 geweren en 500.000 houten ploegen.
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het werk van onderzoekers van de Britse Petroleum, uitgevoerd te Grangemouth in Schotland en vooral te Laverna in Frankrijk onder de leiding van
Alfred Champagnat. Met deze onderzoekingen werd een begin gemaakt in
1955; in 1962 verkreeg men de eerste resultaten; in 1963 leidden ze in Laverna
tot de eerste semi-industriele produktie2.
Op het eerste gezicht wekt het verwondering dat micro-organismen zich tegoed
doen aan een produkt dat lijnrecht staat tegenover alles wat men zich als voedsel kan voorstellen. En toch, is aardolie zelf niet, volgens de meest aanvaardbare theorie, een stofwisselingsprodukt van micro-organismen? Petroleum zou
aldus ontstaan uit eiwitten, koolhydraten en voornamelijk uit vetstoffen van
zeedieren en planten, onder invloed van micro-organismen die soms met heel
sierlijke namen bedacht werden, zoals de desulfovibriohalohydrocarbonoclastusbacterie. Dat andere organismen juist de omgekeerde weg opgaan en uit
aardolie opnieuw eiwit, koolhydraten en vetstoffen ontwikkelen, schijnt dan
toch niet meer zo verwonderlijk. In Laverna heeft men hele reeksen giststammen en schimmels ontdekt die bereid gevonden werden om dit nogal vuile
werkje op te knappen.
Er is iets wonderlijks in het gedrag van vele micro-organismen. Men vindt er
steeds die de vreemdste stoffen, zelfs moorddadige antiseptica, tot voedsel kiezen en andere meer aanvaardbare biologische grondstoffen onaangeraakt laten.
Ook hier is dit het geval. Petroleum krioelt van allerhande chemische produkten, die we hier grossomodo kunnen verdelen in aromaten, olefinen, naftenen,
paraffinen met vertakte ketens en paraffinen met rechte ketens. Dat de gistsoorten die op petroleum werkzaam zijn, nu selectief deze laatste soort als voedingsbodem kiezen, is voor een scheikundige onthutsend. Immers, precies deze
paraffinen met rechte ketens kunnen slechts chemisch aangetast worden door
de brutaalste middelen en meestal op hoge temperatuur. Doch van biologisch
standpunt is deze fermentatie een zegen en industrieel gesproken is deze selectieve omzetting juist de meest interessante.
Immers, als grondstof voor de biologische synthese van eiwit wordt — voorlopig althans — gebruik gemaakt van gasoil en fueloil, de twee meest bekende
stookoliesoorten. Hierin zijn nu — bijzonder in fueloil — de rechte paraffineketens heel lastig, daar ze reeds boven 0° C aanleiding kunnen geven tot afscheiding van was, die de leidingen verstopt, en aldus het gebruik van de zeer
goedkope fueloil voor huisbrand in de winter uitschakelt. Voor de industrie
heeft de vergisting van fueloil dus een dubbel voordeel: enerzijds wordt de fuel
van hinderlijke wasachtige paraffinen gezuiverd, waardoor de koopwaarde
stijgt, en anderzijds levert ze een nuttige voedingsstof.
Principieel is de biochemische omzetting heel eenvoudig. In een reactor brengt
men de gepaste produkten samen met een waterige oplossing van zouten en
stikstofprodukten, die dienst doen als meststoffen. Men ent een reincultuur van
2 Een interessant verslag over eiwitdeficientie en de stand van de onderzoekingen intake
eiwitsynthese uit petroleum werd o.a. geschreven door Ch. Vernet, directeur van het laboratorium van de Societe Francaise du Petrole du B.P. te Laverna en verscheen in het meinummer 1965 van De Belgische Chemische Industrie.
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de gistsoort, b.v. Candia Lipolytica, op dat mengsel en stuurt er een fijnverdeelde luchtstroom door. De gist ontwikkelt zich ten koste van de rechte paraffineketens en na een zekere tijd tapt men bovenaan een schuim af, bestaande
uit de sterk aangegroeide gist, water en de gedeparaffineerde olie. Na zuivering
en drogen blijft de gist over als een eetbaar poeder, dat vijftig procent eiwit
bevat en rijk is aan vitaminen.
De praktische uitvoering is echter wel wat complexer. In een chemische fabriek
is een omzetting des te eenvoudiger naarmate er minder fasen in betrokken
zijn. Meestal hebben we maximaal drie fasen. Hier hebben we echter af te
rekenen met het beruchte vierfasensysteem, daar er tegelijkertijd aanwezig zijn
een gasfase: de ingeblazen lucht; twee vloeistoffasen: petroleum en water; en
een vaste fase: de gist. Deze vier fasen in voortdurend contact met elkaar brengen is een geducht industrieel probleem. In een lezing voor de Societe Chimique de Belgique vertelde Ch. Vernet dat Hoerburger in 1955 volkomen analoge
biochemische onderzoekingen had opgegeven, omdat ze onmogelijk waren.
„Gelukkig", voegde Vernet er aan toe, „hebben wij lange tijd van deze publikatie niets afgeweten, anders was ons idee misschien in de kiem gesmoord".
Een der moeilijkste problemen is het wegnemen van de petroleumgeur. Als het
lukt — zoals de laatste berichten schijnen te luiden — ook aardgas, de naaste
verwante van de aardolie en een geduchte concurrerende laatkomer, als grondstof van deze biosynthese te gebruiken, dan valt het desodoriseringsprobleem
weg en bovendien komen we dan in een driefasengebied, wat de technische uitvoering grondig zal vereenvoudigen.
Het proefbedrijf te Laverna heeft reeds een capaciteit van 50 ton per dag. Het
heeft al verschillende trappen van uitvoering achter zich: het werkt reeds continu, de laatste stap voor de automatisering. Indien nu de 750 raffinaderijen,
over heel de wereld verspreid, zich over deze aangelegenheid zouden ontfermen, dan zou de wereldcapaciteit 20 miljoen ton eiwit per jaar bereiken. Daarvoor zijn dan 40 miljoen ton petroleum nodig, hetgeen slechts 3% van de totale
jaarproduktie aan, aardolie vertegenwoordigt. Zou het werkelijk gelukken deze
hoeveelheden te produceren, dan was meteen de voedselschaarste tot 1980 opgelost, en aangezien het petroleumverbruik veel sneller stijgt dan de wereldbevolking, zouden we ook wel het einde van deze eeuw bereiken. Het grote
voordeel van deze methode is overigens dat ze alle andere mogelijkheden onberoerd laat, aangezien het voedsel om zo te zeggen uit de grond opgepompt
wordt en de fabriek slechts een onooglijk kleine oppervlakte aan de landbouw
onttrekt.
Men kan natuurlijk opwerpen dat petroleum niet onuitputtelijk is. Dat is
inderdaad zo. Volgens de meest recente statistieken dekt de voorraad de behoeften voor dertig jaar. Daar zit echter niets alarmerends in. Veertig jaar
geleden was er ook genoeg voorradig voor dertig jaar en sindsdien is het altijd
zo geweest. De helft van het aardoppervlak werd nog niet op petroleum geprospecteerd en de ontginning van de onderzeese aardolie, waar de grootste
voorraden te verwachten zijn, is nog maar pas begonnen. Het zal dus wel zo'n
vaart niet lopen. Van de andere kant zal wel niemand zo naief zijn te menen
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dat hele bevolkingsgebieden zich vol zullen proppen met gedroogde petroleumgist, evenmin als de algologen die de zeewierproduktie op gang brengen, zich
iets dergelijks voorstellen. Voor de oplossing van het wereldhongerprobleem
zullen alle maatregelen elkaar moeten aanvullen.
Voorlopig zijn de proteinen uit petroleum bijzonder geschikt om als veevoeder
te dienen en op die manier zouden dan weer meer weiden kunnen gescheurd
worden voor meer direct plantaardig voedsel. Voor deze omschakeling op veevoeder werden reeds proefterreinen in Nigeria aangelegd. Daar de proteinen
uit petroleum uitstekend geschikt zijn om het wereldtekort aan eiwit op te heffen, zouden in een volgend stadium deze proteinen toegevoegd kunnen worden
aan allerlei plantaardig voedsel, in de eerste plaats misschien aan graan: dit
heeft immers een tekort aan het levensnoodzakelijke lysine en het petroleumeiwit is daar juist zeer rijk aan.
Er valt nog een lange weg of te leggen. Veel technische moeilijkheden moeten
nog overwonnen worden. Maar de grootste hinderpaal op dit gebied blijft
steeds de 'verdeling' van de levensmogelijkheden. Aan de wereldsolidariteit
staan politieke en wereldstaatkundige moeilijkheden in de weg, die slechts door
een verruimde levensvisie op het hoogste vlak uit de weg kunnen worden geruimd. De technici kunnen slechts middelen aan de hand doen.

verzen van Lucebert
Th. Govaart

Lubertus Jacobus Swaanswijk is op 15 september 1924 geboren te Amsterdam,
publiceerde als Lucebert zijn eerste verzen in tijdschriften in 1949 en debuteerde in boekvorm in 1951.
Vorig jaar is als LRP 84 van De Bezige Bij de bundel Gedichten 1948 - 1963
verschenen, verzameld door Simon Vinkenoog en met tekeningen van de ook
als beeldend kunstenaar een goede naam bezittende dichter. Uit de vroegste
gedichten (alleen nog in tijdschriften te vinden; voorzover de tijdschriften vindbaar zijn) is samengesteld de afdeling '9000 jakhalzen zwemmen naar Boston'.
Dan volgen alle tot nu toe gepubliceerde dichtbundels van Lucebert (Apocrief,
Triangel in de jungle, De Amsterdamse school, Van de afgrond en de luchtmens, Alfabel, Amulet en Val voor vliegengod). Uit de verzen van 1959 - 1963
(tot nu toe ongebundeld) wordt dan de afdeling 'Mooi uitzicht & andere kurioziteiten' samengesteld. Het resultaat is een 320 bladzijden poezie.
De auteur van dit alles schrijft op 17 april 1950 in een briefje aan 'geachte
borgers' (de toenmalige redactiesecretaris van Podium): „Ik wil wel een bundel
insturen voor de Podium-reeks, maar ik vrees dat ook jullie, als alle anderen,
mij te gevaarlijk vinden. Wanneer mijn bundels verschijnen kan heel Nederland
lachen en huilen tegelijk, ze worden op alle hoeken van de straat gretig door
het volmondig publiek of genomen en men leest ze als beeldromans. Schade
fur die ganz grosse menge muse-mieserl".
Aan de hand van een vijftal gedichten (in de verzamelbundel op de pp. 75, 139,

140, 206 en 248) zal ik proberen dit gevaar te omschrijven. Men kan zich dan
wapenen; tenzij men verkiest erin onder te gaan.
De schoonheid van een meisje
de schoonheid van een meisje
of de kracht van water en aarde
zo onopvallend mogelijk beschrijven
dat doen de zwanen
maar ik spel van de naam a
en van de namen a z
de analfabetische naam
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daarom mij mag men in een lichaam
niet doen verdwijnen
dat vermogen de engelen
met hun ijlere stemmen
maar mij het is blijkbaar is wanhopig
zo woordeloos geboren slechts
in een stem te sterven
Al in de onschuldige, argeloos pratende eerste strofe van dit vers wordt de
'dichter' op een zijspoortje gezet. Hij doet immers niets wat de zwanen al niet
eerder en minder opzettelijk hebben gedaan. Het hoeft niet meer. En al eerder
heeft deze Lucebert vastgesteld „dat de dichters van fluweel schuw en humanisties dood gaan", dat in onze tijd de „schoonheid haar gezicht verbrand"
heeft en dat ook de taalesthetica zinloos is geworden. Hij heeft zelf nog „de
taal in haar schoonheid opgezocht" en gezien, dat zij ,niets menselijks' meer
had, alleen de menselijke onvolkomenheid.
Daarom laat hij de dichter-taal voor wat zij is en begint weer van voren afaan:
met de namen. Adam heeft de namen uitgeroepen, zomaar, naarmate de dingen,
de planten, de dieren zich aan hem voordeden: kreten van enthousiasme, van
schrik, van afschuw, van overrompeld-zijn. Deze opeenvolging van namen is
nog willekeurig en de functionele ordening die de mens erin brengt helpt hem
wel de dingen te gebruiken, maar geeft hem niet de mogelijkheid erin binnen
te dringen. En de namen worden dan verlaagd tot naambordjes, tot voignummers, tot attributen.
De koe is een zoogdier, geeft melk, heeft eetbaar vlees; van de melk maken we
boter en kaas. Maar wat is een koe? ..De dichter is een koe" (Achterberg);
pas in deze vereenzelving gaat het woord 'koe' dragen, wordt 'koe' weer een
naam, die bekeken, besnuffeld, gespeld kan worden. De dichter zegt dan 'koe'
niet over het dier, maar vanuit het dier. Hij schept de koe opnieuw. — Daar ligt
de opgave van Lucebert: alle namen, van a tot z opnieuw spellen; als 't ware
weer vanaf het leesplankje starten; als analfabeet van voren afaan beginnen.
De engelen, niet beperkt door menselijke lichamelijkheid, niet aangeraakt door
'geboorte en ontbinding' (niet tot lichamelijkheid beperkt door geboorte, niet
in de tijd beperkt door de dood): hun ijlere, helderder, zwevender stemmen zingen de namen nog zuiver. De mens gaat onder in zijn beperktheid, verdwijnt in
zijn lichaam en in zijn levenstijd, en slechts zijn doofheid en zijn spraakgebreken
zijn hem eigen. Als analfabeet, woordeloos wordt hij geboren, wanhopig worstelend om de namen leeft hij, precies in zijn stem sterft hij langg voordat hij
dood gaat, omdat zijn woorden alleen beschrijven (en de zwanen doen dat
beter), niet noemen, niet scheppen.
Om bij het meisje te blijven: wie de blankheid van een zwaan gezien heeft, de
zachtheid van het donsdek maar heeft vermoed, wie het verloop volgt van die
vloeiende lijn van hals naar rug, en dan uitwaaierend naar de vleugelinplant
. . . hij weet dat zijn beschrijving de schoonheid van het meisje nooit z6 nabij
kan komen.
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En dan nog: wat is schoonheid die niet voor mij, door mij geschapen is? Wie
schept schoonheid voor mij, als ik het zelf niet doe? Zij hangt niet in het
museum aan de muur, loopt niet op straat; is er alleen tussen de ogen die zien
en het schone dat werkelijk gezien wordt.
Wie denkt „dat hij het tientallen vloeistoffijne meisjeslijf in een gipsen snaar
gevangen heeft", „hij is een uime een moo een mist van toneelhaar", hij is „een
kwade taal dode temidden der parelmoeren nagalm der grootvaderlijk beginnende nachtegalen".
De minnaar hij schept zijn meisje, zijn taal gaat leven, zijn „stem is van stamelen
een lichaam". Hij zegt „Mijn duiveglans mijn glanzende adder van glas", en alles
is er: de zachtheid en het glanzen van de huid, de breekbaarheid en ongrijpbaarheid, de zoetheid en het vergif, het feest en de onberekenbare ontsnapping,
de trouw en de onbetrouwbaarheid, de toevlucht en de vlucht, de jacht en de
voldoening. Hij legt de handen om het hoofd en schept de schedel, hij bouwt
de boot van vocalen (glans, glanzende, adder, glas) waar alles, leven en dood
inbegrepen, in kan. En dan is hij zelf de glanzende vogel die in haar haren
nestelt, van klikkende wimpers en harpende haren een fuga van Bach bouwt;
en uit dit nest van de stem ontspringt dan het voorjaar, het nieuwe leven, de
tweede schepping. — En dit is ernstig (earnest) en luchtig (air'nest'): het spel
van de creatieve geest.
Ik schiep een schedel
ik schiep een schedel
ik schiep een schip
schiep styxschip
maakte vocaalkahn
bouwde de bachboot
ik vaar in een vogel
schrik op in je haren
je wimpers klikken
je haren harpen
een fuga van veren
fontein van het voorjaar
in het stralende stemnest
i am airnest
En de taal die machteloos leek, kan dan ineens alles. De mens wordt weer
dichter, omdat hij is teruggegaan naar de bron: het woord is weer toverspreuk
geworden, het valt samen met wat het aanduidt, het praat er niet meer omheen,
het spreekt niet meer over de dingen, het is geen stil water meer, maar het gaat
tot de diepe grond. Hier wordt de a weer fallus, de o uturus: alfa en omega
van het samen mens-zijn, begin waarin de voltooiing al aanwezig is. De vluchtige kus wordt van een peilloze diepte, bij iedere diepere ademhaling stijgt het
lichaam verder omhoog en de mens die voor de geliefde honderd maal man is,
is tegelijk een verre stem uit een onpeilbare hemel.
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Er is de meest volstrekte menselijke zekerheid en vervulling in de meest open
en onberekenbare ruimte. De mens en de dichter beide laten het experiment
achter zich. De taal beheerst de situatie volkomen en laat alle mogelijkheden
open. Een zin is de volstrekte overgave van de vrouw; een volgende ritmeert
even feilloos het driftig aandringen van de man. In de derde is het al zijn hijgen
dat haar de adem in doet houden en ontspannen laat uitademen; en een paar
regels verder vallen de hartslagen van de gelieven samen in de volstrekte nabijheid van deze omarming, die tegelijkertijd een naar elkaar wenken is over een
nog niet to meten afstand. — En dan staat dit vers van deze gevaarlijke avantgardist ook nog vol zeer traditionele beelden (bloem/kus), alliteraties (dar/dol/
drijf/dorst), rijmen (hijgen/stijgen) en zelfs dubbelrijmen (boom aan de bron/
droom in de zon): ook bier lijkt het experiment achterhaald, zoals steeds, door
het volkomen geslaagde kunstwerk.
Overhandig mii brekend
overhandig mii brekend
je peilloze bloem je kus
als een dar dolzinnig drijf ik
op het aquarel van de dorst
van oe en a staat je ruimte
door mijn hiigen verzadigd
van stijgen en ademhalen
is opgestapeld mijn lichaam
en mijn stem hij dartelt en klapwiekt
als een donkere boom aan de bron
hoor dan met uw handen haast dan uw hartslag
ik ben een donkere droom in de zon
en de omarmende honderdman
ben een wenk in de wolken

Het spreekt wel vanzelf, dat deze scheppende naam-gever, deze lichtdrager van
het levende woord in opstand komt tegen alle verstijving, verstening en verstarring welke de mens in het meest wezenlijke van zijn zijn, de creatieve beweging
kan belemmeren. Deze kritiek Levert — tot uiting komend in de gedichten —
zelfs een aantal van de meest aantrekkelijke verzen van Lucebert op. 'De wijn
van de opstand' vloeit overvloedig over de technocratic, de ster-vergoding, de
burocratie, het burgerdom en — niet het minst — over de 'jenseitige' religiositeit, de remmende sociale invloed van de kerken en de verburgerlijking (of
erger) van de evangelische boodschap.
Wanneer het christendom de ontwikkeling en groei van de menselijke geest
blokkeert, de rassendiscriminatie duldt, de extatische heiligheid met inquisitiemethoden benadert, dan doodt het de blijde boodschap, dan verbiedt het 'Jezus
het bloed van zijn bruid'. Als de kerk dreigt met zonde en met schuldgevoelens,
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als zij de aarde en het mens-zijn deprecieert, dan vecht zij voor een verloren
zaak; de 'openbaring' van de humaniteit zal dan de kerk doden. De boodschap
zal door anderen voortgedragen en doorgegeven worden, de 'aarde komt tot
zichzelf' en 'de hemel wordt weer naar huis'. — Dan:
de bruid brengt kinderen thuis
die openbaren de mens
de verlossende ruimte van de mens
gewelven gemeenschap en droom

Het kruis, eens symbool van verlossing, zal dan teken van verstarring en stilstand geworden zijn en de door angst geinfecteerde christen zal het de rug toekeren en zich naar de levende aarde wenden.
Over de hoofden heen van de kinderen der bruid wier 'naar huis' de hemel op
deze aarde is, richt de dichter zich dan tot de 'kinderen der roomse schoot':
Aan de kinderen
kinderen der roomse schoot
kromgefluisterd door gereformeerde dood
neem of het kruis sta op
kneed aardse duiven uit het dagelijks brood
want het dak van je vader
werd het tranendal van je moeder
dank zij de zwarte prater
die zaad haatte
teken kind een kind
een gezicht als een schip als een huis
woon in water en wind
verbrijzel de stilstand het kruis

We zien in dit vers nog een technisch bijzonderheidje dat in moderne poezie
veelvuldig voorkomt en minder geroutineerde lezers dikwijls ontgaat. — De
dichter maakt op een bepaalde plaats in een zin, vaak binnen een vaste uitdrukking of een vanzelfsprekend verband, gebruik van het feit, dat iedere lezer
op deze plaats dit woord vanzelf leest, en zet er dan een ander, weinig afwijkend, maar iets anders betekenend woord voor in de plaats. De bedoeling en
het resultaat is dan, dat beide woorden en beide betekenisinhouden binnen het
ervarings- en belevingsveld van de lezer komen. — Hier: in de zevende regel
leest iedereen toch al 'pater', de dichter maakt van de gelegenheid gebruik het
begrip 'prater' toe to voegen; voor mij ook in de vierde regel: ik lees automatisch 'druiven', en 'duiven' (met reminiscenties zowel aan vrede als aan geest)
komt er bij.
Het is niet toevallig dat speciaal de 'roomse' kerk het hier moet ontgelden: zij
heeft het duidelijkst haar stempel op de Westerse beschaving gedrukt, zij ook
heeft haar centrum nog steeds in het oude Rome, waar de 'creatieve geest' van
de Oudheid haar meest glorieuze uitingsvormen heeft gevonden.
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— En als ik de eerste regel van het vers Rome lees — „hier dan heerst een

aardse ruimte" herinner ik me hoe ik voor het eerst van mijn leven naar
Rome toog, wat aarzelend en weigerig, door goedbedoelde rooms-romeinse
voorlichting ervan overtuigd in een soort openluchtmuseum van het katholicisme te zullen belanden, en hoe ik daar in een meer dan springlevende metropool
terecht kwam, waarin het antieke heidendom, de christelijke oudheid en middeleeuwen, de tussen heidendom en christendom openbloeiende renaissance, ons
eigentijdse christendom en een volstrekt postchristelijke bestaanswijze tot een
wonderlijke eenheid versmolten en in een vanzelfsprekende vitaliteit agglomereerden. Inderdaad: een 'volstrekt aardse ruimte', waarin je maar doelloos
hoeft te gaan rondlopen om te merken, dat je, 'wortelend' in de grond, als een
'torenklok' omhoog wijst.
En wat er ook voor onvergeeflijke stommiteiten zijn begaan — zegt Lucebert
dan hoezeer men ook geprobeerd heeft om de weg naar de aarde terug of
te snijden, hoe potsierlijk het ook aandoet dat je, in de plaats van de brandende
harten der leerlingen van Emmaus te ervaren, verklede mannen in middeleeuwse pakken over de straat ziet schuiven, je ervaart intuitief, dat het antieke
contact met de mens en de aarde het leven blijft voeden en het menselijk
bestaan blijft funderen:
Rome
hier dan heerst een aardse ruimte
waardoor men met slapende benen gaan inoet
waarin men zal wortelen als torenklok
waar stronken met dichte lippen zweven
boven de verbrande brandtrap van de geest
en zie: juist hier waar mirakuleus
hartsvuur in kostuumvuur verandert
gaan bloemen katten kinderen ongewijzigd
in tot het antieke hart en dankbaar
dat is dat is uw trog dat is uw voedsel

Iedere keuze is een beperking: ook die van deze vijf verzen dus. — Het zou
ook nog mogelijk zijn te laten zien, hoe de maatschappelijke structuren door
deze gevaarlijke dichter bedreigd worden. Maar het zal al duidelijk zijn, dat op
een zaak na nets voor hem veilig is, dat alleen de 'diesseitige' mens door hem
geleefd en beschermd wordt, dat alleen het leven op aarde hem heilig is. —
Dit ales, wanneer en zolang men in staat is te denken en te reageren vanuit een
onderscheid tussen verticaal en horizontaal religieus beleven . Maar dat
wordt een ander artikel, waarschijnlijk wat Langer.
Ik geloof, dat ik mijn belofte vervuld heb: de lezer onderkenne het gevaar en
kieze zelf of hij het mijdt of zich erin begeeft en tenondergaat; om vervolgens
dan wellicht uit de aarde te herrijzen als een toren naar de hemel wijzend.

Aspecten van het moderne kortverhaal
Freddy Priem

Het moderne 'kortverhaal' is een kind van onze eeuw 1 . Het is een jonge prozavorm zonder gevestigde tradities. Misschien juist daarom hebben zowel het
lezend publiek als de literatuurcritici het al te lang zo stiefmoederlijk behandeld. Ongeveer veertig jaar geleden trad deze nieuwe epische vorm voor het
eerst in de literaire discussie en pas na de tweede wereldoorlog werd hij van de
etiketten 'gelegenheidsliteratuur' en 'kunst uit noodzaak' ontdaan.
Ontstaan
Op de vraag, hoe en wanneer het moderne kortverhaal ontstond, kan alleen
een genuanceerd antwoord gegeven worden. Ontegenzeggelijk is er in de epische
evolutie sinds het Europese realisme een bewust zoeken naar bondigheid en een
duidelijke tendens naar complexiteit in de structuur merkbaar. Na de Neue
Sachlichkeit en de vestigingspogingen van de naoorlogse generatie gaan de
jongere schrijvers in de jaren zestig opnieuw met taalvormgeving experimenteren. Is daar een algemene verklaring voor?
Er zijn critici die de origine en de verspreiding van het kortverhaal uitsluitend
of hoofdzakelijk vanuit bepaalde maatschappelijke toestanden en filosofische
stelsels verklaren: Johannes Klein is van mening dat de snelle doorbraak van
het kortverhaal te zoeken is in het tijdgebrek van onze tijdgenoten, die het
niet meer opbrengen een lange roman te lezen. Helmut Motekat fundeert het
ontstaan van het Amerikaanse kortverhaal in een speciale vorm van berichtgeving uit de Burgeroorlog van 1860 - 65. Hermann Pongs ziet het genre ontstaan uit een soort traumabewerkende angst van de mens voor de werkelijkheid
van het leven. Ook voor Siegfried Unseld vindt het kortverhaal zijn bestaansreden in de heersende filosofie, die in onze eeuw de stap naar het verwerpen
van de Logos en van de voorstelling van een geordende wereld consequent
voltrok. In de dynamische maatschappij die de onze is, krijgt volgens Klaus
1 Het woord kortverhaal is een neologisme dat in de Nederlandse woordenboeken nog niet
is opgenomen. Toch is het bij de meeste Nederlandstalige literaire critici sinds vele jaren in
gebruik. Het spontaan gebruikte 'story' leidt tot verwarring in de pogingen tot begripsomschrijving : 'story' en 'short story' dekken slechts complexe inhouden. In de Angelsaksische
landen is men gaan spreken van modern short story en short short-story. In Duitsland werden story en Kurzgeschichte tot ca. 1925 - 30 door elkaar gebruikt. Pas in 1955 werd het
woord Kurzgeschichte in het Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte opgenomen.
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Doderer het kortverhaal de kans eenzelfde bloei te beleven als de novelle
gekend heeft in de negentiende eeuw.
De bewering, als zou de moderne mens geen tijd meer vinden om te lezen,
houdt geen steek. Toen het kortverhaal in Noord-Amerika en Europa ontstond, waren de lange romans en kronieken nog steeds in trek. In Tsjechovs
dagen waren Tolstoj en Dostojevskij in Rusland graaggelezen romanciers. En
ook nu zijn er nog genoeg romanciers te noemen wier populariteit en oplagen
op een brede belangstelling wijzen. Al even weinig overtuigend is de verklaring
dat een speciale vorm van journalistiek zich als exclusief literair heeft doorgezet en bovendien op dit genre een normatieve invloed heeft uitgeoefend. Waren
rond 1860 Poe's fantastische vertellingen en griezelverhalen, zijn gedichten en
literaire theorieen niet reeds zowat twintig jaar oud? Ernstiger klinken de
andere stemmen, alhoewel ook de meest recente literatuurwetenschappelijke
theorieen zich nogal eenzijdig en oppervlakkig van de nieuwe vorm afmaken.
Misschien is het wel zo, dat het moderne kortverhaal beoefend werd door
schrijvers die in een problematische en desillusionerende wereld eenvoudig-waar
wilden blijven en van lange, verhelderende introducties afzagen; door schrijvers
die in plaats van de uitvoerige beschrijving de suggestie en het treffend ogenblik kozen; door schrijvers die het onberekenbare van het fatum demonstreerden en — als exponenten van hun tijd — niet langer als alwetende vertellers
konden noch wilden beschouwd worden, maar alleen de aandacht op enkele
onopgeloste tijds- of levensproblemen wilden vestigen. De open vorm van het
kortverhaal zou samengaan met Nietzsches aforistisch filosoferen, dat eveneens uit een voorliefde voor niet-gesloten horizonten zou zijn gegroeid. Al met
al wordt de auteurs van kortverhalen de traditionele epische rust ontnomen.
Doch geen al te voorbarige conclusies. Waarom niet even de geciteerde critici
terzijde schuiven en te rade gaan bij de schrijvers van kortverhalen zelf?
De grondleggers van het genre — of zij die er voor doorgaan — hebben
zich theoretisch en/ of creatief voor die kunstvorm ingezet: E. A. Poe en
Gogol (beiden in 1809 geboren), Baudelaire (1811), Friedrich Hebbel (1813),
Bret Harte (1839), Guy de Maupassant (1850) en Anton Tsjechov (1860). Later
waren het 0. Henry (1862), Katherine Mansfield en een hele reeks van prozaisten. Indien het kortverhaal een bijzondere epische vorm is, dan moeten
'inwendige' normen hem bepaald en gedicteerd hebben. Blijven we niet aan de
buitenkant van het probleem staan en formuleren we het probleem scherp, dan
gaat het hier om de vraag, of kunstvormen aan eigen wetten onderworpen zijn
dan wel aan het verloop van het 'werkelijke leven'.
Gogol schreef verhalen die meestal een onverwacht einde hebben en fragmentair aandoen. Voor de Russische formalistische criticus Viktor Sklovskij (die
voor de westerse wereld pas in 1966 toegankelijk werd) was dit de reden waarom Gogols verhalen geen novellen meer genoemd kunnen worden. Wat wij nu
kortverhalen uit het beginstadium zouden noemen, bestempelde hij als
verhalen met een 'vals' einde. Edgar A. Poe, die door velen tot de inaugurator
van het moderne kortverhaal geproclameerd wordt, probeerde de nieuwe
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vorm van binnenuit of te lijnen. The Pit and the Pendulum, The Murders in the
Rue Morgue en The Gold Bug zijn precieze kunstwerken die tot op onze
dagen navolging vonden, maar die tevens bijdroegen tot het dooreenhaspelen
van verhaal en kortverhaal. Het sterkst echter werd met de traditionele beschrijvingskunst gebroken door Anton P. Tsjechov, die bewust verhalen schreef
in de geest van het omkeren der tijden en zijn kortverhalen vaak liet uitlopen
op een verrassend einde: de techniek stond bij deze veelzijdige kunstenaar in
dienst van het onderwerp.
De vraag, of Poe en Tsjechov deze nieuwe vorm bewust gemodelleerd hebben,
kan met de vraag beantwoord worden, of Vladimir Majakovskij in Wie macht
man Verse? bewust aan de revolutionaire Sovjetlyriek gewerkt heeft. Poe wilde
ondubbelzinnig bewijzen dat een literaire creatie niet toevallig of intultief ontstaan kan. „Ze ontstaat eerder met de nauwkeurigheid en de lijnrechte consequentie van een mathematische berekening", schreef hij in 1846 in zijn Philosophy of Composition. Een kunstwerk moet het effect van een gevarieerde toepassing teweegbrengen: beauty, restraint en unity of effect zijn de gestelde
voorwaarden. Waar kan het effect doeltref fender tot uitdrukking komen dan
in het fantastische, het lugubere of in een plotselinge dood? Ook zijn beroemd
gedicht The Raven is volgens die principes gecomponeerd. Een bewust nagestreefde gebalde vorm en een functionele taal stond ook Baudelaire voor, die
schreef: „se concentrer est la plus haute vertu de l'esprit". Of elders: „Il n'y a
pas de hasard dans l'art, non plus qu'en mecanique. Une chose heureusement
trouvee est la simple consequence d'un bon raisonnement dont on a quelquefois sauté les deductions intermediaires". En Tsjechov? Voor hem is het probleem van het kortverhaal een probleem van taalschepping. In Tsjechovs
esthetica zijn onder meer bondigheid en eenvoud in het oog springende en
wezenlijke eigenschappen. Aan zijn broer Alexander schrijft hij: „Men moet
kort schrijven, d.w.z. met talent . . . . De bondigheid is de zuster van de begaafdheid . De literaire taal moet eenvoudig en elegant zijn" (11 april 1899).
Aan Soevorin: „Men zou beter gewetensvol schrijven, met gevoel en intelligentie, niet vijf bladzijden per maand, maar een bladzijde om de vijf maanden"
(23 december 1889). „De novelle is mij reeds te langdradig", vertrouwde hij de
dichter Plesjtsjejev en zijn ontdekker Grigorovitsj toe. De lange natuurbeschrijvingen a la Toergenjev zou men beter door juistgekozen details vervangen.
De literaire taal moet dus functioneler gemaakt worden. Elders had Tsjechov
beweerd dat, indien de auteur op de eerste bladzijde van een verhaal een
geweer aan de haak laat hangen, hij vroeg of laat een schot moet laten weerklinken. Hoe het effekt werkt, moet de lezer zelf uitmaken. Tsjechovs kortverhalen Hartzeer (25 november 1885), Agana (15 maart 1886) en Het Ongeluk
(16 augustus 1886) vormen niet alleen een illustratie van zijn theoretische beschouwingen, maar ook hoogtepunten in de toenmalige vorm van het stemmingsvolle kortverhaal. Tsjechovs kortverhalen boeien door de eigen sfeer
van het privaat-alledaagse, maar ze stijgen daar ver boven uit. Ze monden niet
noodzakelijk in de dood uit, maar blijven bijna altijd in een onvoorziene toestand
zweven. Het levensprobleem blijft onopgelost: de lezer moet het open, afge-
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knotte einde zelf verder denken. De schrijver is geen rechter, hij mag alleen een
probleem objectief stellen zonder de oplossing erbij te geven (Brief aan Soevorin, 27 oktober 1888).
Daarmee komen we tot het uitgangspunt terug: het kortverhaal vraagt een
strenge compositietechniek en is gebouwd op de innerlijke, scheppende kracht
van de stijl. In hoeverre echter worden stofkeus en themata door de dynamische en wantrouwige maatschappij beinvloed? Bij Poe is de keuze van de stof
duidelijk tijdgebonden en een typisch document voor de geest van zijn dagen.
De epische stof is terug te voeren op zijn eigen gedesillusioneerd leven: de dood
van zijn moeder, de aftakeling van zijn lichaam door de alcohol, de adaptatievlucht in een mislukte zelfontdekking, de zich manifesterende religieus-politieke en wetenschappelijke revoluties. Kortom, Poe's thema's zoeken het veld van
de innerlijke conflicten af, die in twee polen culmineren: het Kwade en het
Goede. In de meeste van zijn 'tales' is er sprake van ontreddering en reusachtige
brandhaarden. Telkens wordt de inwendige verscheurdheid van de hoofdfiguren geschilderd, die als offers van een angstaanjagende geestelijke chaos omkomen. Zoals Poe zelf en vele van zijn tijdgenoten beleven zijn literaire helden
intens en gefascineerd hun illusies. Het zijn verhalen van het onbewuste en het
onberekenbare, waarin de gebeurtenissen sociaal onbelangrijk zijn. Niet altijd
echter zijn het werkelijke kortverhalen.
Ook Tsjechovs oeuvre wijst op een sterk uitgesproken desillusie. Vooral in zijn
toneelwerken treedt de obsessie van de ziekelijke angst en onrust van een decadente tijd naar voren. De verveling brengt de mensen op de meest ongewone
ideeen, waarin ze alleen mislukkingen vinden (De Meeuw, Oom Wanja). Ook
in zijn kortverhalen dokterde Tsjechov aan de ziekten van zijn tijd. Hierin
onderscheidt hij zich reeds van Poe. Een ander, belangrijker onderscheid is, dat
Tsjechov de eenvoudige, alledaagse mensen door een poetisch-concrete omgangstaal tot leven laat komen, sociale (wan-)toestanden evoceert en daarbij
toch objectief en ongeengageerd wil blijven (zie de geciteerde brief aan Soevorin van 27 oktober 1888). Want „alleen idioten en charlatans" weten alles en
hebben voor alles een oplossing klaar, schrijft hij in juni van datzelfde jaar aan
een vriend. Het is misschien juist vanuit dit perspectief dat Tsjechovs voorliefde
voor het kortverhaal te verklaren is.
Ongetwijfeld hebben het realisme en het naturalisme in Europa de bloei van
het kortverhaal in de hand gewerkt, maar even zeker is het, dat die bloei pas
in onze dagen overal een werkelijkheid geworden is. Dat wil weerom niet zeggen
dat het kortverhaal noodzakelijk een realistische stof moet hebben: het werk
van Kafka, Nossack en soms Boll overtuigt ons genoeg van het tegendeel.
Het probleem van het kortverhaal is en blijft een structuur- en taalprobleem.
De nieuwe vorm is het werk van creatieve, de taal hanterende schrijvers en niet
van sociologen. In 1925 reeds klaagde de consequente Sklovskij: „de huidige
literatuurcritici beschouwen de zogeheten vorm van een literair werk als een
soort omhulsel waardoor men in het werk doordringen moet; zij bestijgen het
raspaard en springen over de vorm heen". Daar staat, om er slechts een te
noemen, het voorbeeld van een Majakovskij tegenover, die voor een enkel
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(strijdend) vers niet minder dan twaalf varianten probeert en „zum Vorteil
dieser letzten Losung ein ganzes Pladoyer vortragen kOnnte". Maar nog steeds
kan men niet zeggen dat de structuur- en vormstudie van het literaire werk
algemeen voldoende naar waarde wordt geschat. In een rondetafelgesprek dat
jonge literatuuronderzoekers uit diverse westerse landen in de voorbije zomermaanden te Erfurt met prof. E. John uit Leipzig hadden, zei deze laatste dat
het verleggen van het zwaartepunt ten voordele van de vormstudie in de Duitse
marxistische literatuurinterpretatie te traag verloopt en uiteindelijk als een
nijpend tekort zal worden aangevoeld. Ook in de niet-marxistische landen
treedt hetzelfde verschijnsel op, al liggen de oorzaken ervan elders. De traditionele vormen en genres eisen bovendien zo sterk de aandacht op, dat de kleinere
vormen — in casu het kortverhaal — nog steeds op diepgaande studie moeten
wachten.
Bliift het literaire kameleon ondefinieerbaar?
De definitie van de vorm wordt mede vertraagd of belemmerd door zijn
uiterst grote verscheidenheid. Kortverhaal en verhaal, kortverhaal en novelle,
Erzahlung en Kurzgeschichte, short story en short short-story, recit en court
recit worden zelden uit elkaar gehouden en veelal in een adem genoemd. Der
Grosse Brockhaus (1956) identificeert de moderne Amerikaanse short story
met het Duitse kortverhaal, terwijl ze meestal aan ons begrip novelle beantwoordt. Het Reallexikon der deutschen Literaturgeschichte van Merkler en
Stammler (1958), dat het trefwoord 'Kurzgeschichte' pas in 1955 opnam, bespreekt het zonder tot een definitie te geraken. Andere Duitse essayisten zien
eveneens af van een precieze afbakening. Ook in het Angelsaksische gebied
wordt geaarzeld. De Encyclopaedia Britannica (1957) gaat diep in op de
vormanalyse van de short story, maar ziet af van een definitie op grond van de
'onvoltooide' ontwikkeling van de vorm. W. Somerset Maugham zoekt in
The Short Story (1958) aansluiting bij E. A. Poe en The Oxford Companion to
American Literature (1960) schijnt de begrippen story en short story helemaal
niet te kennen.
Zelfs voor hen die menen een exacte definitie van het kortverhaal te kunnen
geven, blijven vele vormproblemen toch onopgelost. H. E. Bates erkent de eigen
vorm van het kortverhaal, maar kan het wegens zijn elasticiteit niet afgrenzen. Sophie Laffitte deelt deze mening: „le mystere artistique de ces courts
recits (.. .) ne se prete pas a l'analyse". Walter H011erer is van oordeel dat het
kortverhaal een verzamelnaam geworden is voor alle verschijnselen die het
traditionele episch genre alleen als randverschijnselen kon opnemen. En terwijl
Bret Harte het moderne kortverhaal een typisch Noord-Amerikaans fenomeen noemde, was het voor H. A. Ebing een typisch Duitse vorm. Waar moeten we dan heen met het Franse, het Nederlandse, het Russische of het ServoKroatische?
Er heerst dus in de rangen van de literatuurwetenschappers een Babylonische
verwarring. Deze is mede te verklaren door het feit dat de traditionele genres
en vormen steeds osmotischer geworden zijn. Ook het romanonderzoek lijdt
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onder deze toenemende grensvervaging. De moeilijkheden worden niet eenvoudiger wanneer men even bedenkt, dat niet weinig literatuurcritici bovendien
vrezen, dat een min of meer scherp omlijnde definitie het genre, in casu het
kortverhaal, voor altijd binnen de omzoomde perken insluit en in een starre
vorm perst, zonder het de mogelijkheid te laten zich in de loop der tijden van
binnen uit telkens weer te vernieuwen. Doch dit is geen reden om voor een
bepaald genre uit een bepaalde periode uit de literatuurgeschiedenis niet naar
een definitie te zoeken.
Sommigen hebben die gezocht in uiterlijke, optische kenmerken (aantal woorden of bladzijden). Volgens Wells is elk verhaal een werkelijk kortverhaal,
wanneer het in een half uur kan gelezen worden. In Duitsland spraken critici
van een 'Fiinf-Minuten-Roman', of nog profaner van verhalen 'von Haarschnittdauer'. Op die manier is het kortverhaal alleen maar vakantie- en
reader's-digestlectuur, of in het beste geval een minderwaardige noodzaakkunst.
De halve definities die Hugh Walpole, Jack London, E. J. O'Brien en Ellery
Sedgerick ons voorschotelen, bevatten reeds nuttiger materiaal. Bouwstenen
zijn ook de eigenschappen die door Anton Tsjechov en Elizabeth Bowen
wezenlijk geacht worden voor het genre. Uit al die gegevens en gedeeltelijke
omschrijvingen kunnen we nu al besluiten dat het kortverhaal een dwingende
stof heeft, een snel en spannend verloop ke pt, niet bij details stilstaat en naar
het eind toe open blijft. Maar ook het verhaal (Erzahlung), het kalenderverhaal, de anecdote of de novelle vertonen enkele van deze eigenschappen. Wel
schijnt het in ieder geval duidelijk te zijn dat het kortverhaal niet zomaar een
verzamelbekken is van alle min of meer korte epische vormen die elders moeilijk thuis te brengen zijn.
Ons onderzoek richt zich hoofdzakelijk op het Duitse kortverhaal zoals dit
zich na de tweede wereldoorlog gestabiliseerd heeft. Hier komen essentiele
kenmerken voor die zich reeds in en na de eerste wereldoorlog onder verschillende invloeden langzamerhand gemanifesteerd hadden. De literaire taal in
Duitsland distantieerde zich na 1945 van de gevestigde literaire taal. De problematische zienswijze van de jonge generatie zocht naar een aangepaste uitdrukkingswijze en verteltrant. Een opvallend bondigheidsstreven wordt merkbaar in de dramatische eenakter, het lyrisch korte gedicht en in het epische
kortverhaal. De 'verkorting' van de literaire vormen is niet een aanpassing
van de schrijver aan het lezend publiek. Neigt de situatie in Noord-Amerika
volgens enkele critici nog naar een mogelijke — zij het voorbarige — verklaring in die richting, het oeuvre van Tsjechov is een bewijs voor de intrinsieke
literaire evolutie sinds het midden van de negentiende eeuw. De vraag die zich
hier opdringt is: Heeft de flexibele en schijnbaar ongrijpbare gedaante van het
kortverhaal in haar Duitse vorm aanwijsbare eigenaardigheden die voor
criteria kunnen doorgaan welke ten eerste tot een meer exacte afbakening
leiden en ten tweede een gerechtvaardigde interpretatie mogelijk maken?
Het kortverhaal ontspringt aan een alledaags en schijnbaar onbeduidend
voorval. Het weinig betekenisvolle en het belangloze van dit uitgangspunt is
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echter slechts schijn, want heel het kortverhaal is gebouwd en spitst zich toe
op een enkel woord, e'en enkele zin, een enkel beeld of een enkele reminiscentie
die uit dat banale gebeuren gehaald worden. Voorbeelden zijn o.a. Gabriele
Wohmanns Muranenfang, Anna Seghers' Wiedersehen, Gunter Kunerts Die
Bremse muss nachgestellt werden, Wolfgang Borcherts Die drei dunklen KOnige, Eisenreichs Luftballons, urn sie loszulassen, Eduard Claudius' Mensch auf
der Grenze en Heinrich Bolls Wanderer, kommst du nach Spa ... In een ander
kortverhaal van BEM lezen we dat de held — die net zo middelmatig is als
ieder van ons — op de snede van het mes leeft. Net zo leeft het kortverhaal
op de snede van het ogenblik. leder ogenblik uit een mensenleven kan het
centrale gebeuren van de werkelijkheid en meteen het onderwerp van een kortverhaal worden. De willekeur in de keuze van de stof is misleidend, want juist
uit die schijn berekent de auteur zijn effecten. De auteur wordt in zijn engagement meegenomen; hij schrijft vanuit een innerlijke impuls, staat in de ban
van de gekozen stof. Hoe sterker die innerlijke dwang is, hoe onontkoombaarder de uitwerking op de lezer zal zijn. De inwerking van het ogenblik kan vergeleken worden met de concentrische kringen die ontstaan wanneer men een
steen in het water gooit. De eerste zinnen van een kortverhaal zijn niet zelden
doorslaggevend voor het oproepen van de gewenste sfeer. Ook structured zijn ze
van kardinaal belang, want zij houden het embryo van het hele verloop in zich.
Soms brengt de 'aanloop' de lezer midden in een nog onverstaanbaar en afgebroken verhaal, meestal echter vlak voor de plotselinge ommekeer in het leven
van het beschreven personage. De schrijver manipuleert de gegevens, waagt
soms een vragend kijkje in de toekomst, komt op zijn stappen terug en valt
— niet zonder reden — in het verleden. Aan de hand van de eens moderne
kunstgrepen als droom, flash-back, close-up en tijdsvermenging geeft hij vanuit
dit ene, banale levensmoment soms een hele levensperiode weer. Op dit stramien
zijn bijvoorbeeld Bolls beste kortverhalen uit het jaar 1950 opgebouwd. De
auteur omsluit zijn stof in een steeds nauwer wordende kring, om ze des te
intenser te kunnen afzoeken en ze des te scherper te ver-woorden. Zo wordt de
lineariteit een noodzakelijk structuurmiddel, dat tot structuurprincipe uitgroeit.
Het is merkwaardig dat er in het kortverhaal bijna nooit jets gebeurt dat de
handeling vooruitstuwt. Het lineaire verloop gaat nochtans regelrecht naar een
zorgvuldig voorbereide slotsituatie.
Het tijdsprobleem werd in de moderne westerse epiek niet zelden opgelost door
het verwerpen van een strikte chronologie. De vertelde tijd is ook in het moderne kortverhaal een markante factor in het structureren. De kunstgreep van het
uitsparen beheerst de tijdsbundeling. De ingekorte tijd verbindt de auteur met
een uitgesproken neiging tot verkorting van verhaalkunst, stijl en taalgebruik:
Boll, Borchert, Bobrowski, Heissenbiittel, Kurt Marti en Gabriele Wohmann
gaven hier voorbeelden van. Ook de scene wordt bewust verengd. Zo verzamelt
de schrijver zijn krachten, maar verkracht noch taal noch vorm. Alhoewel een
beperkte lengte eigen is aan het kortverhaal, blijft ze weliswaar een uiterlijk
opvallende, maar toch een misleidende eigenschap; de interne kenmerken geven
het kortverhaal het eigen profiel.
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De schrijver van kortverhalen is een uitgesproken vorm- en taalkunstenaar:
Tsjechov bewees dat, Faulkner en Hemingway waren voorbeelden, terwijl in
Duitsland weer Boll ter staving kan aangehaald worden. Het verengen van
het taalgebruik laat zich voelen in de beschrijving: epische breedte is ondenkbaar; plotselinge, zelfs bruuske overgangen vermijden een nutteloze verzwaring
van het verhaalde (b.v. bij Aichinger, B011 en Heissenbiittel). De woord'kunstenaar is uiterst woordgierig: hij registreert, vermeldt nuchter en functioneel. Hij
gebruikt de techniek der spandoeken, der slagwoorden. Hij is een meester van
het delicate verzwijgen eerder dan van het beschrijven. Hij suggereert en geeft
de 'leitmotivische' herhaling een structurele functie. Hij wil met zo weinig
mogelijk woorden zoveel mogelijk laten vermoeden zonder dat opgeroepen
vermoeden, de tijdkritiek, de hangende dreiging of het naderende plotselinge
'einde' zelf uit te spreken.
Zo wordt ook het karakter van de held of de opgeroepen sfeer tot een enkele
duidelijke karaktertrek of tot een enkel ogenblik zonder ontwikkeling herleid,
in frappante tegenstelling tot de novelle of het verhaal. Hier zou Die drei dunklen KOnige van Borchert tegenover Das Obdach van Anna Seghers kunnen
worden geplaatst. Deze karaktertrek wordt meestal uit de dialogen, de monologen of uit de handeling zichtbaar. De dialoog of de innerlijke monoloog
(ofwel de twee samen) zijn gevolgen van het 'inkorten' van de epische breedte:
ze worden net zoals in het drama dragers van het gebeurde. Wat niet meer
beschreven kan worden, moet gezegd, merkt Walter Jens op. Het moderne
kortverhaal omraamt een witte vlek zoals in de schilderkunst: wat voorafgaat
en volgt, is resp. premisse en synthese van de vooropgestelde these.
Het voorgaande en verder de overweging dat het kortverhaal op effecten uit
is, maken het reeds duidelijk dat het kortverhaal normaal een open, veelal
onverwacht einde heeft, dat het op een breuk in de levensloop of de sfeer
wijst. Reeds uit de eerste zinnen wordt duidelijk, dat het volgens een weloverwogen plan gebouwd is. Het einde lijkt niet 'af' te zijn zoals in de novelle; de
held van het verhaal staat vragend en alleen voor een nieuwe situatie. De opgeroepen stemming uit het begin van het kortverhaal stort ineen door een
toonverandering. De auteur confronteert de lezer met de shock van het afgebroken slot en verplicht hem nadien zelf de oplossing te vinden. Talrijke kortverhalen eindigen zelfs grafisch met '. . .'; om het fragmentaire te onderstrepen
laten sommigen (zoals B011 en Grass) af en toe hun kortverhalen ook zo
beginnen. De breuk in de levenssituatie is aldus een wezenlijke eigenschap van
het moderne kortverhaal. De onmacht, gegeven toestanden ondubbelzinnig te
verduidelijken, leidt tot het verzaken aan alle mogelijke verklaringen, want
hierdoor zou het kortverhaal zijn eigen grenzen overschrijden. Is dit openblijven uit het tijdsgebeuren en de zienswijze van de jongere generatie te verklaren, die in de werkelijkheid van de tweede wereldoorlog en de naoorlogse
jaren geen zekerheid meer zag en alle dogma's en utopieen afschreef? De
situatie van een Borchert bijvoorbeeld verklaart veel, doch ook niet alles, want
ook zonder een directe oorlogsdreiging blijft het leven zonder geloof onzeker,
en met geloof op zijn minst ondoorzichtig. Het heeft vernietigende krachten
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in zich en de mens moet in deze ongeborgen wereld leven. Iedere poging tot
erkenning van de gevestigde wereldorde stijgt uit boven de vorm van het kortverhaal. Deze vorm van epiek is een exact literair verwoorden van de twijfel
en de kritiek; skepsis en desillusie worden mede-boetseerders van de vorm.
En dit sluit onmiddellijk aan bij wat we zeiden over de innerlijke dwang van
de stof. De schrijver werpt de lezer het gegeven voor de voeten. Het einde van
het kortverhaal houdt een onopgeloste situatie in, komt onverwacht en de
lezer staat samen met de literaire figuur voor een nieuwe situatie die nog moet
geeffend worden. Het kortverhaal spreekt vooral mensen aan die tot dit verder
denken in staat zijn.
De evolutie in de westerse epiek heeft geleid naar een vermeerdering van de
subjectivistische belangstelling van de auteur voor de beschreven situaties. In
tegenstelling met de klassieke epicus ziet de moderne verteller zijn stof niet als
'historisch' materiaal. Ook de schrijver van kortverhalen stelt de gebeurtenissen en de handeling voor als waren ze tegenwoordig, zoals in het drama. Hij
neemt zelf de positie in van de niet-alwetende lezer, velt geen oordeel meer,
geeft hoogstens een wenk en laat de slotsituatie vatbaar voor verschillende
interpretaties. Ook wat de techniek betreft, schijnt er een zekere verwantschap
te zijn tussen het kortverhaal en het drama. Hoewel het kortverhaal een dramatische situatie kan oproepen, mag het niet degenereren tot een drama in het klein.
Wei kan het soms wegebben in een verkapt dramatisch bericht in de ik-vorm,
zoals Hans Bender het uitdrukte. Het monologische dramatische kortverhaal
komt aldus in de buurt van het moderne epische theaterdrama, dat op zijn
beurt naar het dramatische kortverhaal overhelt. Dit wil echter weer niet
zeggen dat het kortverhaal noodzakelijk een dramatisch sloteffect teweeg moet
brengen. Alles wat enigszins onverwacht is, draagt effect in zich. Er zijn voorbeelden genoeg van zulke niet-dramatisch eindigende kortverhalen. Wel zal het
kortverhaal meestal in de sfeer van de ernst blijven, ook omdat de stof uit
het nogal problematische mensenleven gehaald wordt. De naoorlogse Duitse
schrijvers van kortverhalen hebben al te vaak de dood als schijnoplossing en
effectvolle truc gebruikt, waardoor hij min of meer aan kracht verloor.
Deze enkele gedachten over het ontstaan en de kenmerken van het moderne
kortverhaal mogen volstaan. Brengen we alle gegevens samen, dan banen we
misschien de weg tot een mogelijke definitie, waarin zowel de mogelijkheden
als de beperktheden van het genre vervat liggen.
Het moderne Duitse kortverhaal is een korte epische vorm die zich uit de stofkeus opdringt en zich op het allernoodzakelijkste concentreert en waarin een
willekeurige, schijnbaar onbelangrijke, maar toch beslissende levenssituatie van
een even alledaagse mens door het suggereren van sfeer en karaktertrek zonder
inleiding in een spanningsgeladen, zakelijk-kunstvolle taal lineair, plaats- en
tijdbundelend gesuggereerd wordt. De gesuggereerde beschrijving van een bepaalde levenssituatie is van het begin of gericht op een plotseling afgebroken
en polyinterpretabel einde, en werkt door haar tegenwoordigheid dramatisch,
exemplarisch of beangstigend op de lezer in, die tot een onuitgesproken stellingname en tot verder denken verplicht wordt.

Chappaqua
Filmdagboek van een verslaafde
Eric De Kuyper

De — weliswaar erg omstreden — revelatie van het jongste filmfestival van
Venetie was een film van de 27-jarige Amerikaan Conrad Rooks, een onafhankelijke kineast die, zoals zijn collega's van de New Yorkse school (ook de 'New
American Cinema' genoemd), Gregory Markopoulos, Stan Brakhage, Shirley
Clarke, de gebroeders Mekas en anderen, ver van Hollywoord en zijn platgetreden paden werkt. Zijn film, Chappaqua, handelt over een mode-onderwerp:
de hallucinogenen; meer in het bijzonder: de uitwerking ervan op een bepaald
persoon, Russel Harwick (door Rooks zelf vertolkt).
Een jonge man aan hallucinogenen verslaafd, komt voor een ontwenningskuur
van New York naar Parijs. Hier belandt hij in een prive-kliniek, die ondergebracht is in een barokkasteel, en hij wordt er behandeld door een 'docteur'
Benoit (Jean-Louis Barrault). Met deze spreekt hij over zijn jeugd- en andere
belevenissen, visioenen, dromen, obsessies. Aan het eind van de film vertrekt
hij opnieuw, ditmaal per helikopter. De helikopter cirkelt rond het kasteel of
juister rond een spits torentje waarop men een patient omhoog ziet klimmen.
Russel Harwick zelf? Of hij genezen is of niet, blijft een open vraag.
Wat ik bier in enkele zinnen resumeer, is slechts de logische draad die grillig
door de hele film loopt en verder weinig belang heeft. Op het eerste gezicht is
de film slechts een opeenstapeling van kleurrijke beelden, die Conrad Rooks en
zijn fantastische cameraman Robert Frank opgenomen hebben in de meest
diverse delen van de wereld: New York en Parijs, Ceylon en Mexico, India en
de States door elkaar. Je krijgt de indruk dat je verschillende films tegelijk
ziet. Alle mogelijke en onmogelijke kleurenprocedes komen eraan te pas. Sommige beeldenreeksen zijn in blauw-wit, andere in bruin-wit, weer andere in
groen-wit opgenomen; sommige stadsbeelden zijn totaal wit. Allerlei fotografische effecten worden aangewend. Ravi Shankar, die tevens een sublieme partituur bij dit werk heeft gecomponeerd, wordt bijvoorbeeld geportretteerd door
een kubistische schilder: een tienvoudige afdruk van hetzelfde beeld, over het
hele beeldoppervlak verdeeld. Het valt eigenlijk niet te beschrijven. Zelfs de
foto's geven slechts een onduidelijke en onvolledige indruk.
Aanvankelijk sta je natuurlijk verbaasd over zoveel formele virtuositeit. Maar
het is niet de eerste experimentele film die je ziet en je bereidt je al voor op een
spoedige ontgoocheling. Eenmaal de schok van de verrassing voorbij, begint

chappaqua
a film by
Conrad rooks

if you went away, where would
you go. probably to chappaqua.
where ?a chappaqua. parlez-moi de
chappaqua. je crois que cost tine
source– a spring? it means the sacred
place of the running water_
and it's where the tribes came to bury
their dead. the indians are all gone,
vanished. all the reasons for
me to come here to this clinic
started with peyote. I came
across this friend who had this peyote...
you eat it because they say you get high...
and I ate this... I ate much...
a great amount–and waited_
I had this fantastic vision. here, inside,
I saw a circle of yellow gold,
like an illumination.
the indians did dance here...
they are all gone now
only the arrowheads remain.

...she brought us
the sacred peyote, she is
the Water Woman...
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echter pas de werkelijke ontdekking en ontginning. En dit is juist het merkwaardige van dit werk, de reden ook waarom het helemaal niet meer als een
'experimentele' film beschouwd kan worden, als men daar slechts loze Spielerei
onder verstaat. Voor vele toeschouwers begint na de eerste verrassende minuten
de verveling. En dit is te begrijpen: er is eigenlijk niets minder fascinerend dan
een film als deze, die zogezegd geheel en al op fascinatie is afgestemd. Chappaqua vraagt een voortdurend wakker bewustzijn, een voortdurend aandachtige lezing, een niet aflatende analyse. Deze is allesbehalve gemakkelijk: ze
vereist een filmkijken op z'n zuiverst.
Aan de hand van een werk als dit zou aangetoond kunnen worden dat de film
hoegenaamd niet dat fascinerend medium is waarvoor men het decennia lang
heeft gehouden. In zijn beginfase heeft de film inderdaad vooral het attractieve
benadrukt, en voor een groot deel doet hij dat nog steeds. Vele, vooral surrealistisch gerichte theoretici hebben dit primaire fascinatiepotentieel gesublimeerd en opgehemeld. Edgar Morin heeft met zijn Le cinema ou l'homme
imaginaire l duidelijk aangetoond dat dit tot een impasse moest leiden. De film
is geevolueerd. De kineasten stellen zich niet meer tevreden met het effectmakende van het medium. Zij benutten de film in zijn volheid, niet uitsluitend
meer de dramatische en affectief geladen componenten ervan. Al blijken sommige theoretici het nog steeds moeilijk te kunnen verkroppen dat de film boven
de spectaculaire kermisattractie is uitgegroeid. „De complexiteit der gevoelens
en de subtiliteit der ideeen dient voorbehouden te worden aan de wereld van
het woord", schrijft N. Chiaromonte. De film moet zich tevreden stellen met
„beeldgeworden beweging en gedirigeerde dynamische gebeurtenissen" 2 . Wie
dit zoekt, zal het veel zuiverder in sport en spel vinden dan in film. Volgens
deze opvatting doet men er verkeerd aan „de film te 'lezen' als een reeks abstracte beelden". Maar dit is nu juist wat er moet gebeuren, geloof ik: film
lezen als een reeks abstracte beelden. Jean Mitry heeft er in zijn indrukwekkende Esthetique et psychologie du cinema terecht nog eens en ditmaal definitief
de nadruk op gelegd dat de film een 'taal' is. Dat weten we natuurlijk allang,
rnaar nog steeds bestaan er misverstanden daaromtrent. „De film — als esthetisch medium — gebruikt als expressiemiddel beelden, die in hun opeenvolging,
d.w.z. in hun logische en dialectische opbouw, een taal vormen" 3 . Misverstanden ontstaan gemakkelijk als men de filmische taal gelijk gaat schakelen met
'le langage verbal' 4 . Dan worden andere pogingen om de film te verintellectualiseren al gauw lachwekkend. Ik denk hier aan de zogenaamde filmgrammati-

1 Edgar Morin, Le cinema ou l'homme imaginaire, Ed. de Minuit, Paris, 1957.
2 Nicola Chiaromonte, Der intellektuelle Film, in Merkur, nov. 1963.
3 Jean Mitry, Esthetique et psychologie du cinema, Ed. Universitaires, Paris, T. 1, 1963, p.
48: „Le cinema est une forme esthetique utilisant l'image qui est un moyen d'expression
dont la suite — c'est a dire l'organisation logique et dialectique — est un langage". Zie ook
de merkwaardige studie van Christian Metz: Le cinema: langue ou langage? in Communications, no. 4, 1964.
4 J. Mitry, op. cit. p. 53: „On pose a priori le langage verbal comme etant la forme exclusive du langage et, du fait que le langage filmique est necesssairement different, on en conclut qu'il West pas un langage".
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ca's, die de onderdelen van een film gelijkstellen met woorden en zinnen en
voor iedere camera-instelling bijvoorbeeld min of meer vaststaande betekenissen hebben gevonden. De filmevolutie van de jongste vijftien jaar (met Fellini,
Godard, Resnais, Antonioni, Mizoguchi, de laatste films van Ophiils enz.) heeft
het absurde van dergelijke goed bedoelde ondernemingen aangetoond. 'Cinematografie' is nog altijd 'schrijven met bewegende beelden'. Het filmbeeld is in
eerste instantie fotografie, een geprivilegieerd afgietsel van een werkelijkheid,
een document. VOOr men deze beelden kan gaan lezen, moet hun 'beeldkarakter' ingezien worden.
Dit stelt bijzonder grote moeilijkheden bij het weergeven van alles wat men als
irreeel wil voorstellen. Het onwezenlijke van de droomwereld wordt in de film
meestal gesuggereerd door een 'postulaat', bijvoorbeeld door een als irreeel
bestempeld decor (denk aan Caligari). Maar het postulaat, de vrijwillig aanvaarde conventie is juist a-filmisch. Het behoort tot een geheel andere denkwereld, die niets te maken heeft met de directheid van het concrete. In Giulietta
van de Geesten, het jongste werk van Fellini, is het bijvoorbeeld merkwaardig,
dat de realistische sequensen veel fantastischer, irreeeler zijn dan de passages
welke als irreeel bedoeld zijn. Want het is duidelijk dat Fellini in zijn droomsequensen geen droomwereld opwekt, maar gewoon een gereconstrueerde
droom suggereert. Het wordt dan knap verfilmd theater. Hoe 'filmisch' het
zogenaamd ook wordt aangewend, het camera-oog doet in dit geval niets
anders dan de toeschouwer 'meedelen' dat het hier om een droom gaat, het kan
niet doen vergeten dat het slechts een vehikel is ter communicatie van een
inhoud die per definitie niet buiten de communicatie zelf bestaat. In de weergave van het irreele heeft de film altijd rekening te houden met de concreetheid
van het beeld. En dat is inderdaad het grote verschil tussen film en literatuur.
De matiere van het fotografische beeld laat zich nooit wegcijferen. Minder
knappe kineasten trachten dit weg te moffelen door de dramatische mededelingen op te drijven. Echte kineasten spelen er bewust mee. En wat men de stijl
van een film noemt, is niets anders dan de manier waarop met de beeldmatiere
gespeeld wordt. Een Bresson doet dat door de filmmatiere schijnbaar te vergeten, maar deze negatie is in zijn geval nog een bevestiging. Een Conrad
Rooks — en hiermee zijn we weer bij ons onderwerp — accentueert het beeldkarakter, het objectgehalte.
Rooks' wereld bestaat uitsluitend uit beelden. Zijn ze mooi, die beelden? Eigenlijk niet. Ze zijn vooral 'sophisticated'. Van ieder beeld wordt het beeldgehalte
nog eens extra beklemtoond. Waarom? Zeker niet uit een of andere 'l'art pour
l'art'-bekommernis, al lijkt dat wel zo op het eerste gezicht. Herinneringen aan
een tedere lief de worden zo geraffineerd belicht en in zulke zachte pastelkleuren weergegeven, dat ze onwezenlijk schijnen. De vrouw die door dit Eden
loopt, is zo mooi, dat deze werkelijkheid — het is werkelijkheid en geen trucage
— haar eigen negatie inhoudt: zo mooi kan de werkelijkheid niet zijn. En ineens wordt de valsheid van de schoonheid, de valsheid van de droom duidelijk.
Overdreven schoonheid is valse schoonheid, leegte, negatie van schoonheid:
kitsch. Het is, geloof ik, niet mogelijk een film als deze vitalistisch of hedonis-
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tisch savoureren. Indigestie volgt spoedig. Maar die werkt stimulerend.
Nog nooit heeft de droomwereld in de film op zo'n overtuigende wijze gestalte
gekregen. Dit is vooral te danken aan het feit dat Rooks een volledig beeld
geeft van de droom. Hij houdt het artificiele, het onechte van de droom op de
achtergrond, het blijft voortdurend latent aanwezig, maar geleidelijk of ineens
gaat de toeschouwer merken dat dit het hoofdobject is van Rooks' onderzoek.
Hoezeer dit een zeldzame reiissite is, beseft men pas wanneer men er zich
rekenschap van geeft dat het hier gaat om een onwerkelijkheidsbewustzijn in de
tweede graad. Van ieder filmisch beeld weten we immers per definitie dat het
'slechts een beeld' is, een 'afbeelding van de werkelijkheid', maar van de andere
kant ook dat het 'beeld als beeld' echt is, het beeld is concreet. Rooks bewaart
het concrete van het beeld, maar door zijn fantastische virtuositeit, die hier
meteen haar noodzakelijkheid bewijst, laat hij ons tegelijkertijd zien dat het
beeld-als-beeld onecht is.
Dit heeft tot gevolg dat zowel zij die Chappaqua bijzonder mooi vinden, als zij
die het kitsch noemen, gelijk hebben. Ongelijk heeft slechts wie deze twee benaderingswijzen van elkaar scheidt. We vinden hier gelijksoortige bekommernissen terug als bij Agnes Varda 5 . Willen we deze op een noemer brengen, dan
spreken we gemakshalve het best van de 'realite mediane', die H. Van Lier een
van de wezenlijke kenmerken van onze tijd noemt: „Die werkelijkheid namelijk
waarin natuur en onnatuur (het artificiele) zo met elkaar vervlochten zijn, dat
zelfs de meest luciede analyse ze vaak niet meer uit elkaar kan halen" 6 . Een
beeld van Mexico komt Mexico veel meer nabij, stelt Mexico op een perfectere
manier voor dan wat men van het land zelf kan zien. We hoeven slechts aan
het mechanisme van het hedendaagse toerisme-bedrijf te denken om in te zien
dat een voorbeeld als dit helemaal niet overdreven is. Cliché-opvattingen worden via cliché-ervaringen omgezet in cliché-beelden. De weg terug naar de
gave ontdekkingsreiziger is niet meer mogelijk.
Dit is dan ook de zin van al het exotische in Chappaqua. Over beelden van
Inca-tempels worden neon-lichtreclames van Broadway gedrukt en omgekeerd.
Natuurlijk kan men hier gewoon interpreteren: terwijl deze jonge man door de
straten van New York ronddoolt, komen er herinneringen op aan vreemde landen die hij ooit bezocht heeft. Maar deze interpretatie is niet alleen onvolledig,
het is ook de meest literaire benadering van een heel complex van audio-visuele
communicaties welke deze beeldenreeksen inhouden. Twee totaal verschillende,
zelfs enigszins antithetische beeldelementen — Mexico en 42d street — worden
bier ineengezet. Bij die beelden krijg je nog enkele maten uit een toccata en
fuga van Bach te horen. De 'link' tussen oosterse en westerse cultuur is de
verbinding van Maya-tempel en Bach, maar terwijl dit gesuggereerd wordt,
wordt ook het cliché-achtige van dergelijke redeneringen onderstreept. Door de
beelden en klanken heen wordt de hoofdletter van het begrip 'Cultuur' zichtbaar. Bovendien wordt de hele sequens nog geritmeerd door het geluid van een
sneltrein. Auditief wordt aldus herinnerd aan het 'weggaan' en dezelfde asso5 E. De Kuyper, Agnes Varda en Le Bonheur, in Streven, aug. - sept. 1966, pp. 1074 - 1080.
6 H. Van Lier, Les humanites du XXe siecle, Casterman, Doomik, 1965, p. 46.
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ciatie zit ook heel duidelijk in de neon-publiciteit, die op een dubbele manier
een lokroep verbeeldt: er worden aantrekkelijke 'paradijzen' aangekondigd
(door middel van alkohol, tabak en sex) en tegelijkertijd worden deze rustoorden noodzakelijk gemaakt vanwege de irriterende publiciteit.
Dit is slechts een heel klein voorbeeldje, een steentje uit het mozaiek dat Rooks
voor ons samenlegt. Kun je zulke mededelingen niet min of meer ontcijferen,
dan voel je je er niet door aangesproken, niet bij betrokken; de beeldopstapelingen worden een ware chaos en gaan weldra vervelen. Fascinerend is, zoals ik
al zei, dit werk helemaal niet, en de moralisten die bang zijn voor de invloed
welke er van zulk een film kan uitgaan, vergissen zich. 1k ben veel banger voor
de reeks andere films welke men over hetzelfde onderwerp gaat maken. Ze
zullen het hele probleem van de hallucinogenen van buiten of bekijken, en dan
niet zoals sociologen dat met veel nut kunnen doen, maar als geinteresseerde
voyeurs die ervan verzekerd zijn bij de toeschouwers de ambivalente reactie te
verwekken van het formalistisch gechoqueerd zijn door iets waar men graag
zelf aan mee zou doen.
Rooks' film behoort tot een geheel andere categorie van werken. Chappaqua is
geen thesisfilm 7 , maar de expressie van een belevenis. Dat het een bloedeigen
ervaring is, voel je in alles zinderen. De geraffineerde schoonheid van het
irreele krijgt iets door en door beangstigends. Niet de uitwendige stuiptrekkingen bezorgen je rillingen, maar de aanlokkelijkheid van de droomwereld. Daarenboven — of daarnaast — komen in de film enkele sequensen voor die een
Kafkaiaanse angst verraden zoals ik tot dusver zelden in een film heb gezien.
(Het Proces van Orson Welles, en ook De Overkant, de korte film van Herman
Wuyts, zijn naar mijn gevoel lachwekkende maskerades). Dit weet Rooks
meestal te bereiken door subtiele klankverschuivingen. Een zeer druk stadsbeeld
van Pigalle bij nacht is niet alleen beklemmend door de fel gecontrasteerde
zwart-wit afdruk van de fotografie, maar vooral door het feit dat er geen enkel
stadsgeluid te bespeuren valt buiten de eenzame stappen van de verdwaalde
jonge man.
Gelukkig doet het geheel toch ook weer niet al te zwaarwichtig aan. En ook dit
is typerend: noch de Kafkaiaanse beklemming, noch de irrealiteit, noch de
Schoonheid, en in de eerste plaats ook niet de eigen ervaring worden helemaal
au serieux genomen. (Als er in de film iets tragisch is, dan moet de toeschouwer
dat zelf maar uitmaken. Wel wordt hem daartoe gelegenheid geboden: overal
worden valse bodems gesuggereerd). Herinneringen uit eigen jeugd worden als
het ware 'vergroot'. „De beschrijving van je visioen is voor mij 'very exciting' ",
zegt dokter-Barrault, „maar mijn grootvader was Descartes en ik ben opgevoed
met logica". Waarop Russel Harwick antwoordt: „Wat voor soort logica kun je
hebben als je achttien bent? Mijn logica was die van de Amerikaanse film en
van 42d street". Wat een dialoog als deze aan holle pathetiek zou kunnen
krijgen, wordt teniet gedaan door de vulgair groene beelden waarin de jeugdherinneringen zichtbaar worden gemaakt: een lichtjes geparodieerde apologie
7 Op de persconferentie na de eerste vertoning van de film te Venetie heeft Rooks verklaard, tegen hallucinogenen te zijn.
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van de brutaliteit, de viriliteit, de 'wild angels'-mystiek (de motor-gangs), het
gangsterisme, enz. Het harde groen haalt deze sequensen uit de werkelijkheid,
het vertekent die werkelijkheid, doet ze groter schijnen dan ze in feite is, zoals
een Roy Lichtenstein doet met zijn vergrote striptekeningen. Het dubbelzinnige
waar de pop-art gebruik van maakt, is ook bier te vinden. Het schommelen
tussen het 'glorifieren' van de werkelijkheid en het 'relativeren' ervan.
Als je tweederde van de film gezien hebt — en bij een tweede visie wordt dit
bevestigd — ga je merken dat Chappaqua niet rechtlijnig is, geen normale
rechtlijnige tijdservaring opdringt, maar als het ware een 'op de plaats' suggereert. Een gesloten cirkel. Na de zestigste minuut komt er een moment dat je
op het eerste gezicht als een inzinking beschouwt. Een nieuw begin, denk je,
een nieuw vertrekpunt: Russel is uit het kuurcentrum gevlucht en dwaalt rond
in Saint-Germain des Pres. Het is echter maar een schijnvertrek, de film begint
opnieuw met dezelfde opsommingen, met dezelfde visioenen. De spiraal is
werkelijk zonder einde en ook de cirkelende slotbeelden geven die indruk.
Niet altijd blijft de ironiserende bedoeling duidelijk. De achtergrond van waaruit gefilmd werd, Rooks' eigen ervaring, maakte het misschien onmogelijk de
gewenste ontspanning te realiseren om de objectiverende ironie voortdurend in
stand te houden. Soms zijn er inderdaad minder treffende gedeelten, omdat ze
als cliché waarachtig reeds te veel dienst hebben gedaan. 1k denk vooral aan
de vampiergeschiedenis en de katholieke liturgie, waarvan de surrealisten al
zo'n massaal gebruik hebben gemaakt dat het effect ervan nu toch wel danig is
afgezwakt. De vraag blijft natuurlijk bestaan, of in een film als deze ook geen
gemeenplaatsen als gemeenplaatsen kunnen optreden. Maar dan moet er toch
ergens een creatieve vonk zijn om dit opnieuw boeiend te maken.
Chappaqua mag een unicum in de filmgeschiedenis genoemd worden. Film is
nu eenmaal het produkt van een groep medewerkers. Conrad Rooks heeft
Chappaqua echter 'van zich of gefilmd' en zulke door en door persoonlijke
werken zijn uiterst zeldzaam. De toon van deze film is zo persoonlijk, zo subjectivistisch zelfs, dat wie zoiets maakt, meteen zijn wortels blootlegt, de voedingsbodem waaruit een werk als dit kan ontstaan. Chappaqua is daarom niet
alleen voer voor psychologen, maar meer nog voor culturologen, sociologen en
antropologen. Het hedendaagse Amerika met zijn mythen en symbolen, met
zijn kaleidoskopische werkelijkheid ook, gefatsoeneerd door de saaiheid van de
kwantiteit, de obsessie van de materie, de blindheid voor de andere als andere;
een maatschappij die een uitweg zoekt in allerlei vormen van 'spiritualisme'
die slechts verkapte vormen van 'escapisme' zijn. En vooral: een door ontgoocheling gekleurde berusting of vermoeidheid die volgt op het mateloze verbruik
van energie welke gespendeerd wordt aan de uitwendige verandering van de
natuur. Op de virtualiteiten van het bestaan, op de grote mogelijkheden van de
werkelijkheid schijnt men geen vat meer te hebben.
Een kineast die dat allemaal in zijn eerste werk weet te leggen, verdient bewondering. Film-dagboeken blijven uitzonderlijke verschijnselen. Ze bewijzen echter
dat film, om Malraux te parafraseren, niet alleen een industrie is.
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De beide inleidingen over het vraagstuk der intercommunie die wij hier publiceren, waren reeds lang in ons bezit voor de brief van de Nederlandse Bisschoppen over de oecumene verscheen. Het is zonder meer dat zij een
geheel andere gedachtengang volgen dan de off iciele brief doet. Daar lezen we
namelijk:
„Want alleen in een gemeenschappelijke deelname van alle christengelovigen
aan de ene Tafel des Heren, waarvan de bediening is toevertrouwd aan het
apostolisch ambt, kan de door Christus gewilde eenheid tot authentieke openbaring komen. Een oecumenische beweging zonder verlangen naar verwerkelijking van 'inter-communie' zou niet beantwoorden aan Christus' bedoeling.
Wij kunnen daarom ook begrip opbrengen voor het ongeduld, waarmede velen
de kerken aansporen, om het niet bij vrij-blijvende gesprekken te laten doch
over te gaan naar daden, waarin de samenhorigheid tot uiting komt. Maar
anderzikls zouden wij toch ook gaarne voldoende begrip willen zien opgebracht
voor de geloofsmotieven, welke de kerken of bepaalde kerken vooralsnog ervan
weerhouden om tot inter-communie over te gaan. Belangrijke verschillen inzake
het sacramenteel karakter van het kerkelijke ambt, inzake de apostolische successie staan een kerkelijke inter-communie in de weg Zolang de kerkelijke
gemeenschappen tot hun groot verdriet nog niet tot intercommunie kunnen
overgaan, zullen ook de leden van deze kerkelijke gemeenschappen geen daden
moeten gaan stellen, die in tegenspraak staan met de betreffende kerkelijke
overtuiging". (Herderlijk Schrijven, p. 13).
Wanneer wij hiertegenover de meningen horen van de twee inleidingen: als
katholieke en reformatorische christenen elkaars kerk-zijn als authentiek erkennen, waarom talmen zij dan nog om over te gaan tot intercommunie? Intercommunie niet alleen in het erkennen van elkaars doop-sacrament of in het
volledig erkennen van de inbreng van beide partijen bij een kerkelijke huwelijksinzegening, maar ook intercommunie in de eucharistie, de viering van het
avondmaal —
dan herinneren wij ons een zeer relevant artikel van Ds. A. H. van den Heuvel
in Wending, nu al weer drie jaar geleden, waarin de tegenstellingen als volgt
gekarakteriseerd worden:
„Het gaat bij de groep die ik op het oog heb namelijk veel meer om een levens-
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gevoel dan om een theologische school. Maar dat levensgevoel is een positie die
zich theologisch en kerkelijk uitwerkt.
Het onbegrip van de 'anderen' komt voort uit de overtuiging dat theologische
geschillen zonder meer samenhangen met existentiele beslissingen en posities".
(Die nog geen antwoord geven, in Wending, oktober 1963, p. 546).
De hier volgende inleidingen zijn gehouden op 27 mei j.l. te Culemborg door
een reformatorische en een katholieke studentenpastor, beiden afkomstig uit
Leiden. In deze stad is reeds geruime tijd ernstig over deze problematiek gestudeerd. De beide inleidingen herbergen niet al het studiemateriaal; wellicht doen
ze ook wat weinig gepolijst aan. Wij willen echter onze lezers op de hoogte
houden van de gedachtenwisseling over deze materie, die op het ogenblik de
gemoederen sterk bezig houdt. Op een conferentie in Noordwijk, begin September, van de I.C.L. (International Council for Christian Leadership) waar talrijke ref ormatorische en katholieke christenen bijeen waren van vaak heus niet
zo jeugdige leefti:id, lee ide bij zeer velen een sterk verlangen het samenzijn met
een gemeenschappelijke eucharistie-viering te besluiten.
Een zo dringend thema hopen wij van verschillende kanten onder de aandacht
van de lezers te brengen. Gaarne wachten wij ook reacties in.
Redactie

Enige gedachten ter inleiding
H. van Breukelen
In zijn rede voor het Thijmgenootschap beweert pater Van der Marck, dat de
theologie een groot gevaar loopt: als wetenschap mag zij zich niet laten spannen voor het karretje van bepaalde structuren, anders ontaardt zij in een ideologie, die zij juist heeft te ontmaskeren. Haar primaire taak blijft de verklaring
der Schrift, die in de Eucharistie- en Erfzondediscussie teveel verwaarloosd is.
Aileen de verbetenheid en de passie waarmee de discussie over de Eucharistie
wordt gevoerd, levert al het bewijs, dat het meer gaat om het verdedigen van
een ideologie dan dat het een theologie is. Het is een schoolvoorbeeld van
speculatieve theologie in de slechtste zin van het woord, de Schrift wordt er
nauwelijks meer bijgehaald.
Er is mij, naar aanleiding van deze bijeenkomst, door een van u geschreven
dat het evangelie uitdrukkingen gebruikt over Eucharistie die niet zonder meer
duidelijk zijn (Vlees en Bloed). Ik meen, dat het Evangelie zich niet druk maakt
om problemen die ons zo bezig houden. Het Evangelic brengt allereerst het
eenvoudige liefhebben van elkaar in het perspectief van de verrijzenis.
En hoe moeten we dan Christus begrijpen, zijn sacramenten, zijn woorden?
Dat is vraag twee, en daarover geeft de Schrift al een zeer samengestelde bundeling ideeen:
a. Jesus wordt gepresenteerd als de vervulling van de Joodse Messiasgedachte,
zijn maaltijd als het ware paaslam dat geslacht moest worden. Geheel de ver-
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wachting van Israel, maar ook geheel verschillend van wat het yolk verwachtte.
b. Een tweede bewerking binnen het Nieuwe Testament brengt ons Jesus, zoals
hij door de Hellenist, de Griek, de Romein, wordt gezien als de vervulling van
hun verwachtingen (Godszoon op aarde, de Augustus, de vermenging van God
en mens) en de maaltijd als de cultusmaaltijd. Geheel de vervulling van hun
verwachting, maar ook geheel daarvan verschillend.
Zo is, in alle tijden, in Christus elke droom opgegaan, elke filosofie gebruikt
om het geheim te begrijpen, maar met ook telkens in het achterhoofd, hoop ik,
het weten dat het geheim zelf, de Geest van God, van Christus, anders is,
dieper is, ons bevattingsvermogen te boven gaat.
Dit is de les van de Schrift, en ze wordt slecht onderhouden. De massievere
hellenistische benadering van het Evangelie en het meer functionele van de
joodse benadering, blijken in de Schrift naast en soms zelfs in elkaar verweven
te kunnen bestaan. De enig absolute eis vanuit het geloof is de binding van de
ene mens aan de ander, het toegevoerd worden aan elkaar, dwars door theorieen
en theologieen heen, in de overtuiging, dat wat ons bindt, niet een produkt is
van ons denkvermogen, maar een levende werkelijkheid.
Omdat het brood een is, vormen we alien tesamen een lichaam, want allen
hebben we deel aan het ene brood.
Gaan we echter uit van de gedachte, dat we het brood slechts met elkaar
kunnen breken als we een zijn, en we bedoelen daarmee, dat we elkaar als
mens, of in onze overtuiging, gevonden hebben, dan zitten we in een moeilijke
hoek:
Wat de katholieke kerk betreft, zouden we dan onderling niet meer met de
verschillende groeperingen mogen communiceren.
Het leidt geen twijfel, dat er in onze Kerk grote groepen zijn die qua theologie
over de Eucharistie precies eender denken als groepen in de reformatie. En
ofschoon deze katholieken de theologie van andere groeperingen binnen hun
eigen kerk niet willen onderschrijven, hebben ze geen enkel bezwaar om met die
anderen te communiceren. Ik zal het willen doen met een uiterst conservatief
Italiaans priester. En pater Luchesius Smits met kardinaal Ottaviani.
De eenheid op andere punten. Ook dit is in onze kerk een mythe die door het
concilie grondig de kop is ingedrukt. Zet een groep katholiek gelovigen bij
elkaar, en in een gesprek zal blijken dat er geen enkel dogma is dat gelijkelijk
door allen wordt aanvaard. Zelfs de betekenis van het pausschap ontsnapt niet
aan deze relativering. Dus als een leersysteem de basis van eenheid moet zijn,
dan zijn we geen eenheid.
Het concilie heeft deze gedachte in haar Kerkschema ook laten vallen, en de
leiding van de Geest, die mensen aan elkaar bindt, daarvoor in de plaats genoemd. Het gevolg hiervan is, dat de vrijheid van geweten een prioriteit kreeg,
en dat de mogelijkheid is geschapen dat de consensus populi weer opnieuw
een levende werkelijkheid gaat worden.
Keren we voor een moment terug naar de Schrift. Wat zien we daar ten aanzien van die eenheid?

153

Intercommunie

Allereerst de stellingname van Christus, van het geloof, dat het koninkrijk
Gods onder ons gekomen is, en van de andere kant de oerkerk, die niets ziet.
En die dan, naar gelang van haar instelling, zich ervan gaat overtuigen, dat het
Rijk er toch is, dat die eenheid van de twaalf stammen in de Heer toch aanwezig is, al is dat Rijk anders dan de restauratie waar zij vol van waren geweest. Dus toch een Messiaans Rijk, toch eenheid.
Ook deze eenheidsgedachte blijft in de ervaring van de gelovige steeds gebonden aan zijn wereld. Vandaar de Grieks-Romeinse vermassivering, de civitasgedachte tijdens Augustinus, het Rooms Keizerrijk van de vroege middeleeuwen, telkens naar de horizon waarover de mens beschikt. Maar ook moet
telkens het besef doorbreken, dat het Rijk deze tijdgebonden theologie (zelfs
die van de Schrift) doorbreekt en overstijgt. En dat we telkens aan uittocht
moeten doen.
Moet er nu eerst weer een zichtbare organisatie komen die de eenheid van de
Kerk aangeeft, eerdat we samen aan tafel mogen? M.a.w. is de eucharistische
gemeenschap een teken van bestaande eenheid, of een opdracht om te komen
tot eenheid?
Een rare vraag: De eenheid bestaat, in zoverre het de Heer, de Geest is, die
een maakt. Die eenheid blijft van het eschaton, zoals dat reeds in de Schrift
naar voren komt. Wij hebben er slechts van te getuigen en ernaar te leven in
deze saeculum. Aan deze wijze van zichtbaarmaken schort het reeds negentien
eeuwen, en desondanks blijft het onze taak.
Dit was reeds het geval in de apostolische tijd. De maaltijd, als teken van eenheid in de Heer, van de aanwezigheid van de Heer, van de Geest, was toen nog
geen teken van jets wat zo massief geworden is als ons begrip: de ene Kerk.
Er waren moeilijkheden te over: de vraag of ze een eigen godsdienst waren of
moesten worden. Of moesten ze trouw blijven aan de synagoga? De verhouding
tussen de twaalf (exponenten van het Judaisch Christendom) en de zeven (het
Hellenisme vertegenwoordigend) en later met Paulus. Kortom een profetisch
eschatologisch gebaar als de Eucharistie is nooit gebaseerd geweest op een
massief, juridisch gestructureerde zichtbaar hanteerbare werkelijkheid. 1k ben
zelfs bang dat dit tegen het geloof is.
Dit wil niet zeggen dat we niet de taak zouden hebben, dit Koninkrijk Gods in
onze tijd uit te werken. Deze taak heeft elke eeuw, maar daar moeten we deze
maaltijd niet voor verdichten.
Moet dan deze maaltijd aan geen enkele voorwaarde voldoen?
Jawel: het moet een teken zijn van elkaar te aanvaarden, anders ga je niet
samen aan een tafel zitten. Dat wordt een onware profetie! En dat aanvaarden
houdt ook in een zekere vorm van elkaar kerkelijk aanvaarden, nl. dat we in
Christus geroepen zijn tot eenheid met elkaar. Het samenzitten mag niet een
afkopen zijn van het evangelie, in de geest van: „Die eenheid wordt toch nooit
zichtbaar, gelukkig maar, dan hoeft het ook niet. Als we intercommunie doen,
doen we wel genoeg". De angst hiervoor bestaat, en moet serieus doorgesproken worden. Van de andere kant is een menselijke afkeer, een angst tot ge-
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meenschap met mensen, met groepen die ons niet liggen, die we bekrompen,
vreemd vinden, nooit een reden om niet met elkaar aan tafel te gaan, want dan
zijn we ver van het Evangelie verwijderd.
Een derde opmerking: Een teken van geloof, van eenheid, mag niet tot druk
worden. Ik zou bijna zeggen: zo belangrijk is het nu ook weer niet. Het mag
niet zo zijn, dat we zo doordrongen zijn van dit teken, dat we eenieder met ons
aan tafel dwingen. Dat is oecumenische onverdraagzaamheid, even erg als alle
andere vormen van onverdraagzaamheid. Het moet in de kerk mogelijk zijn,
dat we aanschuiven, bescheiden omdat we een teken willen stellen, maar degenen onder ons die daar anders over denken, die dit niet op dezelfde wijze
kunnen beleven als teken, moeten we ook aanvaarden. Christen zijn is getuigen, of het gelegen komt of niet, maar is niet: veroordelen, uitsluiten.
Ik mag dit punt besluiten met een vermelding van een voorval uit het begin van
de derde eeuw. De Paasdatumkwestie was brandend in die dagen, men verketterde elkaar behoorlijk tussen Oost en West. Paus Anicetus kon beslist niet
tot een vergelijk komen met Polycarpus, die hiervoor apart naar Rome was
gekomen. Maar, zegt Irenaeus van Lyon trots, desondanks is Polycarpus gevraagd om in Rome de eucharistie te leiden en we hebben communio met hem
gehad. En zo moet het ook, want juist door dit verschil (van Paasvasten, theologie) wordt de eenheid van geloof bevestigd.
Het ambt
Het ambt is natuurlijk een van de grote struikelblokken in de oecumenische
benadering van de Eucharistie.
We kunnen er heel mooi omheen praten, maar de positieve benadering van de
R.K. kerkleiding t.a.v. intercommunie met de Oosterse Orthodoxe kerk en alle
andere groeperingen waarvan de wijdingen als geldig worden erkend, spreekt
hier boekdelen.
Ik heb reeds enkele malen een onderscheid aangebracht tussen het meer functionele benaderen van het Evangelium door de Joods-Christelijke kerk en het
massievere van de Grieks-Romeinse wereld.
Dit geldt heel zeker van het ambt. De aanstelling van de twaalf is een profetisch teken. Zoals Christus zichzelf stelt als de verwachte Messias, zo stelt hij
degenen rond Hem als de verzameling van het yolk Israel. Ze zijn, als groep,
teken van eenheid, teken van het eschaton: het uiteindelijke een-zijn van de
mensheid in de Heer. Door hun samenzijn zijn ze sacrament. Ze zijn liturgie,
spel, uitbeelding, niet alleen in een kerkdienst, maar zomaar, zoals ze samen
zijn en zich samenvoegen in de wereld. Niet zo iets bijzonders. Het is dezelfde
taak, waarin geheel de Kerk deelt, ieder op zijn wijze.
Op de duur wordt er teveel aan macht bespeurd, een exclusieve opdracht in het
organisatorische vlak en in dat van de verkondiging, alsof dit niet, op zijn
wijze, de taak is van elke christen. We hebben teveel vanuit een statisch iets
leren denken. Dan komt het ambt naar voren: men begint, zegt Ratzinger,
elkaar collega te noemen, terwijl de anderen hen als wader moeten begroeten.
Maar in de oudste Schrifttheologie zijn de twaalf het teken, dat in Christus
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geloven betekent dat alle eerstgeborenen des Vaders elkaar tot Broeders geworden zijn.
We hebben teveel een functie gezien, los van de ander, juridisch opgebouwd,
los van de verhouding, los van de communicatio. Maar de mens is, wat hij is
in zijn aanwezigheid voor de ander, in zijn relatie tot de ander. Dit geldt ook
van het ambt.
In de middeleeuwen ontstaat er een dramatische kortsluiting. Men gaat een
onderscheid aanbrengen tussen twee vormen van Corpus Christi. Tot dan toe
was het een: de liturgie (d.w.z. de eucharistie, de maaltijd, het profetische uitbeelden, het samenzijn met elkaar in het cultische) was het lichaam van Christus, dat zondag na zondag werd opgebouwd. Maar ook de Kerk in zijn algemeenheid, in zijn staan in de wereld, was het Lichaam van Christus.
De middeleeuwen gaan een onderscheid aanbrengen, door hun wijze van
speculatie, zoals ze ook de aanwezigheid van de Geest wilden afpalen naar de
ontelbare soorten genade die ze beschreven. Ze maken een onderscheid tussen
het corpus Christi mysticum (de Kerk) en het corpus Christi Eucharisticum.
Dit laatste wordt zodoende een zelfstandige werkelijkheid, los van de mens.
De priester wordt langzaamaan de magische figuur die Christus op het altaar
kon brengen. De aanwezigheid van de Heer komt min of meer los te staan van
zijn vergaderde yolk. De priester is de man die macht heeft over het Lichaam
van Christus. Het sacramentele van het priesterschap komt te liggen in het
kundig zijn tot een ander sacrament.
Als er gesproken was over een taakopdracht voor de priester met betrekking
tot de eucharistie, dan had het al heel anders geklonken. Maar de 'macht' van
de priester, per exclusionem, is een wat vreemde zaak. Hoe kan het geschieden,
dat dit alleen aan de priester toekomt? Immers bij een ander 'gebeurt' er niets.
Als we ons beroepen op een opdracht van Christus: doet dit tot mijn gedachtenis, dan is er in de Schrift een dringender opdracht te vinden aangaande de
doop: Gaat, onderwijst en doopt tot aan het uiteinde der aarde.
Aangezien deze laatste handeling een opname betekent in de Kerk (in een
genootschap) zou men zeggen, dat de bediening van de doop zich veel meer
leent voor een reservering door de Kerk. Maar het omgekeerde doet zich voor:
het bedienen van de eucharistie wordt gereserveerd tot een strikt persoonlijk
voorrecht voor de priester (er hoeft niemand bij te zijn). Maar het bedienen
van de doop is algemeen goed, zelfs de doop door een ongelovige geldt. Waarom dit verschil? Vanuit de Schrift op geen enkele grond.
Wel zien we in de Schrift, dat het breken van het brood en het ronddelen aan
de tafel des Heren vanaf het begin bij de profetische taak temidden der Kerk
hoort. In de verhalen over de broodvermenigvuldiging is het al niet meer

zoals bij het laatste avondmaal: neemt en eet, maar: hij brak het, gaf het zijn
leerlingen om het uit te delen.
Maar hier zijn we heel ver verwijderd van de magische machtsdoorgeving.
Hier gaat het om het vervullen van een profetische verkondigingstaak.
Over de handoplegging is veel te doen in dit verband. Het begint zich echter
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meer en meer of te tekenen, dat in de oudchristelijke gemeenten deze handoplegging niet magisch is bedoeld, als een overdracht van macht. Het werd
gezien als teken van aanvaarding binnen het college.
De profeet, die met zijn leven getuigt van de eenheid der Kerk, van het verzameld zijn in het Rijk Gods, kan dit alleen doen, wanneer er ook wat hem
betreft een aanvaarding is, een opname in de gemeenschap, een opname in de
twaalf, in het college.
De oplegging der handen is dan ook niet zozeer een verticale binding van de
kerk, met die van het verleden, als wel een horizontale binding met het geheel
der oecumene. Daarom kwamen daar dan ook alle bisschoppen van een bepaalde landskerk aan te pas, en degenen die niet konden komen, moesten, het liefst
schriftelijk, hun adhesie betuigen met de nieuw aangestelde. Deze was verkozen
door het yolk en aanvaard door de andere kerken, en zo werd de eenheid als
teken gesteld.
Als nu echter de profetische ambtsdrager alleen maar bestaat als hij zichzelf
inhoud geeft, als hij optreedt als teken van eenheid, als hij verwijst naar het
een-zijn in de Vader, het broeder-geworden zijn met elkaar, als hij over de
grenzen van de plaatselijke kerk heen moet wijzen en de bindingen moet onderhouden met de andere kerken, dan is het niet duidelijk waarom hij dit in deze
eeuw niet op een eigen wijze zou doen, nu niet meer alleen tussen de verschillende kerken van zijn eigen genootschap, maar daar dwars doorheen. Als hij
een profetisch ambtsdrager wil zijn, dan moet hij voorop lopen en onrust
zaaien temidden van de Kerk waarin hij staat, dan moet hij niet volgen.
Want dan komt hij niet toe aan zijn taak: sacrament te zijn.
Dan blijft er uiteindelijk slechts een moeilijkheid over: het gezagsargument
binnen de eigen Kerk. En een nieuwe theologie over consensus fidelium en
over de gewetensvrijheid van de mens binnen de kerk, over de leiding van Gods
Geest, geven reeds aan, dat ook hier niet een laatste woord gesproken kan
worden.

Enkele opmerkingen
J. M. Vlijm
Inleiding tot discussie
Het kan de bedoeling niet zijn in de volgende regels een volledige bespreking
van het vraagstuk van de intercommunie te geven. Ware dat de bedoeling dan
zou op het begrip sacrament, op de betekenis van het offer, op het werk van de
Heilige Geest in het Heilig Avondmaal, op de betekenis van het ambt moeten
worden ingegaan. Het volgende is slechts een poging om bepaalde bezwaren
tegen intercommunie onder ogen te zien, en daarover een mening te geven als
inleiding op de discussie, waarbij dient bedacht te worden, dat het ging om een
discussie van studentenpriesters en studentenpredikanten, die in hun werk dage-
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lijks veel met elkaar te maken hebben. Een dergelijke discussie wordt het best
gediend met het geven van een persoonlijke mening. Er is geen sprake van, dat
het ingenomen standpunt een weergave zou zijn van de in de Gereformeerde
kerken in Nederland heersende opvattingen. Deze kerken kennen slechts een
beperkt gastrecht, waarbij leden van andere kerken kunnen deelnemen aan een
viering van het Heilig Avondmaal, indien zij in de kerk waartoe zij behoren tot
de viering zijn toegelaten, indien zij de wens daartoe te kennen geven, indien
zij „in de grondstukken der leer met de gereformeerde kerken overeenstemmen" en zich gedurende de tijd van hun gastlidmaatschap aan het toezicht van
de betrokken kerkeraad onderwerpen. Wel is op de laatst gehouden synode een
uitvoerig rapport over intercommunie ingediend, dat meer mogelijkheden
opent, maar de synode kwam niet tot een beslissing, daar het rapport nog niet
voldoende door de particuliere synodes was besproken.
Enkele bedenkingen
Hoewel het de vraag is, in hoeverre Prof. Berkouwer correcties zou willen aanbrengen op zijn in de dogmatische studie over de Sacramenten voorgedragen
mening, heeft het toch zin de bezwaren, die deze auteur destijds noemde, te
releveren, omdat het bedenkingen zijn, die telkens weer naar voren worden
gebracht. In deze studie wijst Berkouwer, na het standpunt van Congar en
Florowsky te hebben weergegeven, die beiden op grond van een bepaald begrip
van de catholiciteit van de kerken waartoe zij behoren, iedere communie afwijzen (afwezen?) op grond van hun geloof in de ondeelbare kerk, de nieuwtestamentische uitspraken aan die de vraag doen oprijzen: „hoe kan uitblijven,
wat rust in het gebod van Christus, de Heer der kerk, en in het wezen van het
heilig sacrament van gemeenschap en liefde, gefundeerd in zijn heilig offer?"
(p. 388).
Berkouwer bespreekt de weg van de confessionele relativering. Men wil op die
weg doorbreken naar de achter de verdeeldheid liggende presentie van Christus in de gemeenschap der gelovigen, in een daad die temidden van de verdeeldheid een teken is van de eenheid in Christus. Berkouwer noemt deze oplossing schijnbaar duidelijk en simpel, maar vervolgt dan: „het is echter duidelijk,
dat men op deze wijze niet op een verantwoorde en doorzichtige wijze het
probleem heeft opgelost". Deze weg is niet simpel, maar gecompliceerd, en het
is de vraag of hier echt winst wordt geboekt. Want het gaat in de avondmaalsgemeenschap niet om iets partieels, maar om het totale. Wanneer men tot
avondmaalsgemeenschap komt, kan men niet Langer verdeeld blijven, men kan
niet meer terug naar de verschillen. „Wat voor de avondmaalsgemeenschap
niet relevant is, kan het nergens meer zijn in de brede uitgestrektheid van het
kerkelijk leven".
Er zou dan geen discussie meer mogelijk zijn, men zou zelfs Rome niet uit
kunnen sluiten, hoewel de gedachte van het misoffer echte eenheid onmogelijk
maakt.
Het gaat om de zin van het avondmaal. Wie in de avondmaalsviering eigen
belijdenis relativeert om een gemeenschap te zoeken, waarin deze belijdenis
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geen beslissende rol meer speelt, geeft daarmee te kennen, dat het in die belijdenis slechts ging om een mening, en dit niet te maken had met wat de kerk van
de vroegste tijden of met haar belijdenis bedoeld heeft. Hij wijst op een uitspraak van Asmussen, die intercommunie aanduidt als een ongeoorloofde
anticipatie. „Wel is het meervoud om zijn onmogelijkheid vanuit het ene brood
een verontrustende zaak, maar juist vanuit deze ernst zal men niet in een simplistische solutie via een vervlakking van het belijden der kerk het probleem
kunnen oplossen, tenzij men het avondmaal wil prijsgeven aan een volstrekte
irrationaliteit". Men meent dan de kerk bewaard te hebben, althans het uitzicht
op haar eenheid, maar men heeft het avondmaal verloren, dat ons gegeven is
door heilige instelling en dat daarom vraagt om geloof, en zo ontvangen wil
worden in de gemeenschap der kerk. Berkouwer ziet het grote bezwaar van een
relativering van de belijdenis van de presente Heer en zijn heilige gave. In het
verschil Rome - Reformatie moet zonder meer gesproken worden van een diep
uiteengaan, men kan zich hier geen synthese denken die op een of andere wijze
deze twee beschouwingen zou kunnen overkoepelen.
Irrationaliteit?
Wie deze bedenkingen hoort uitspreken, komt onder de indruk van de ernst
waarmee bier het probleem wordt gesteld. Maar is het waar, dat wie het pleit
voert voor intercommunie een sprong doet in de irrationaliteit? Is niet elke
viering van het Heilig Avondmaal, ook binnen de door een belijdenis bij elkaar
gehouden kerkgemeenschap, een sprong in het meer dan rationele? Als in het
gereformeerde avondmaalsformulier gesproken wordt van het verheffen van
onze harten in de hemel, waar Christus is, is dit dan 'doorzichtig te maken'?
Is het onverantwoord om tot dit ondoorzichtige op te roepen? Heeft de aanvaarding van een gemeentelid dat 'mij niet ligt', als partner aan het heilig
avondmaal, niet het karakter van een sprong boven het rationele uit? Is wie een
doorzichtige consensus verlangt, voordat hij van avondmaalsgemeenschap zou
willen spreken, niet bezig zijn geloof door de rede te laten overheersen? Of om
het anders te zeggen: is hij die zegt, dat het meervoud van het avondmaal vanuit de gedachte van het ene brood onmogelijk is en dan toch persisteert bij de
continuering van de verdeeldheid, van het meervoud, niet zeer irrationeel, van
een irrationaliteit die in strijd is met de logica van het geloof?
Hoezeer ik ook de bezwaren die destijds door Berkouwer werden geformuleerd, serieus wil nemen, het probleem is voor mij niet, hoe ik intercommunie
voor mijn geloof zou kunnen verantwoorden, maar het probleem is, hoe ik een
andere-gelovigen-uitsluitende communie nog kan houden voor een communio
met de ene Heer der Kerk.
Relativering ?
Als men het bezwaar noemt van relativering van de belijdenis door de intercommunie, moet toegestemd worden, dat de zaak van de eenheid der kerk door
het relativeren van de belijdenis niet gediend wordt. Maar zelfs gesteld dat het
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waar zou zijn, dat de discussie niet meer mogelijk is na intercommunie, dan
komt toch de vraag, wat mij zwaarder weegt: het mij verbonden voelen met de
'andere broeders' in Christus, of de mogelijkheid om met hen over mijn belijdenis te discussieren? Maar het lijkt mij de vraag, of de stelling wel waar is. Als
ik met een 'andersdenkende christen' moet spreken, kan dat toch alleen binnen
de communio sanctorum. Ik spreek hem aan, ben het met hem oneens, terwijl
ik hem erken als christen. Die erkenning heeft voor mijn besef zijn duidelijkste
vorm daar waar ik naast hem zit aan de ene tafel en eet van het ene brood.
Dat is de basis voor mijn verder spreken. In zekere zin relativeer ik mijn belijdenis, door deze in relatie te stellen tot het centrum waarvan de belijdenis
getuigen wil. Dit is m.i. niet een onverantwoorde relativering, maar de hoogste
intensivering van mijn belijden.
Anticipatie?
Gaat het in de intercommunie om een „Raub der Abendmahlsgemeinschaft"?
Het is inderdaad een anticipatie. Maar dat is het avondmaal altijd. Van Ruler
heeft in zijn 'Reformatorische opmerkingen in de ontmoeting met Rome',
nadat hij tot de conclusie gekomen is dat de reformatorische leer van de consecratie van de elementen tot het andere gebruik niet zo ver afstaat van de
rooms-katholieke leer der transsubstantiatie en dat deze kwestie bepaald niet
kerksplitsend behoeft te zijn, een aantal opmerkingen gemaakt over de reikwijdte van het avondmaal, waaruit ik citeer: „naast Golgotha en de hemel
treedt in het sacrament het eschaton op, het rijk der heerlijkheid, het verloste
zijn. Dat vieren wij in het avondmaal. Ook daar geeft de Geest ons op sacramentele wijze deel aan. Wij vieren het avondmaal, totdat Hij komt. Dat geeft
er een eschatologische gerichtheid aan. Maar dat niet alleen. Dat 'totdat'
impliceert ook een eschatologische relatie, een betrekking op, een omvatting en
doorleving van de eschatologische realiteit. Dat is misschien wel het meest
wezenlijke van het avondmaal. Het is het eschaton in de verhulling van het
heden".
Hier moet m.i. de vraag overwogen worden, of niet juist in de zgn. intercommunie dit eschatologisch element tot zijn recht komt. Hier is een aanvaarden
van de ander zoals Christus ons aanvaardt, onvoorwaardelijk. Alleen met al de
anderen kan ik in het eschaton staan.
De vraag verdient m.i. overweging, of de kerken, als zij steeds naar het verleden en het heden kijken, als zij intercommunie uit zouden stellen tot er
genoegzame overeenstemming is gebleken, dit eschatologisch element niet frustreren. Relativeren zij niet ter wille van een beperkte doorzichtig te maken
communie, de belijdenis van het komende Rijk? Loopt, wie bang is voor deze
anticipatie, niet ver achter bij de Heer? Is wellicht de tijd gekomen, waarin gelovigen op religieuze gronden, vanuit de ernst van hun belijdenis, gaan weigeren
zich het smaken van het eschaton te laten onthouden? Voor mij is het moeilijk
in te zien, hoe dit wezenlijke eschatologische karakter van het heilig avondmaal
eerst doorzichtig gemaakt zou kunnen worden. Dit kan niet bediscussieerd
worden, het kan alleen worden gevierd.

Documententheater en historisch drama
Carlos Tindemans

In het seizoen 1965 - 66 hebben in Noord- en Zuid-Nederland twee toneelstukken een opvallend waarderende aandacht getrokken: In der Sache J. Robert
Oppenheimer door Heinar Kipphardt en Die Ermittlung door Peter Weiss. Het
vakjargon heeft voor dit type van toneelvorm de term 'documententheater'
uitgedacht en er wordt over geschreven als over een totaal nieuwe dramaturgische vorm. Geen van beide auteurs gebruikt nochtans het begrip 'document'
om het genre aan te duiden waarin zij hun stof verwerkt hebben. Kipphardt
noemt zijn stuk een 'szenischer Bericht', een 'literarischer Text, kein Dokument'; wel heeft hij zich uitdrukkelijk gehouden aan de feiten zoals die uit de
verslagen en rapporten over de zaak Oppenheimer bekend zijn. Weiss dient zijn
stuk aan als een 'Oratorium', maar hij noemt het tevens een 'Konzentrat', een
synthese van getuigenissen zoals die werden afgelegd op het Auschwitzproces
te Frankfurt. Worden deze stukken dan terecht 'documententheater' genoemd
omdat de thematische stof niet tot het fictieve genre behoort? Ons lijkt de
vraag belangrijker waarom deze auteurs de fictie hebben verlaten en zich op
het document hebben geconcentreerd. De vraag m.a.w. naar hun verhouding
tot het complex van historische feiten.
H. Kipphardt heeft zijn stof niet psychologisch geanalyseerd en gemanipuleerd
om er een biografie uit te brouwen. Inhoud van dit stuk is het onderzoek dat
de commissie voor atoomenergie instelde over het doen en laten van Oppenheimer, die ervan verdacht werd de staatsveiligheid te bedreigen. De reconstructie van dit onderzoek krijgt uiteraard reeds de vorm van een proces en
loopt logisch uit op een oordeel. De hoofdpersoon is geen Elckerlijc, maar zijn
levensactiviteit is wel op iedereen neergeslagen. Wanneer Oppenheimer wordt
geoordeeld, dan is daar de hele wereld bij betrokken. De individuele case-story
krijgt meteen universele dimensies.
Nog afgezien van het feit dat Kipphardt zijn stof in deze vorm heeft aangetroffen, is het proceskader hier meet- dan een aanleiding tot de zoveelste juridische
thriller; in de gesloten ruimte kan door een vraag-en-antwoord-scenario een
nauwkeurige reconstructie worden opgebouwd van het innerlijke proces van
deze raadselachtige man. Voor ons rest enkel de vraag, in hoeverre de processtof voor dit toneelstuk werd behandeld, m.a.w. of het theatergegeven inderdaad documentair is gebleven.
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Kipphardt zelf heeft verklaard dat het zijn bedoeling was, een verkort beeld
van het proces te geven, dat scenisch realiseerbaar was en dat de historische
waarheid niet wezenlijk aantastte. Dit houdt in dat hij niets onwaars heeft
ingelast en dat wat hij weggelaten heeft, de waarheidskern niet verlegt of verminkt. Geen problemen doen zich voor wat de beschuldigde zelf, de drie cornmissieleden, Gray, Morgan en Evans, en de twee advocaten der beschuldiging
betreft. Van de drie advocaten der verdediging heeft Kipphardt er slechts twee
overgehouden. Moeilijker was het met de getuigen. In het proces zelf traden er
meer dan veertig op; Kipphardt heeft er drie uitgepikt a &charge en drie
a charge. Het is evident dat deze selectie, op grond van structurele, dus formele
overwegingen, de auteur reeds dwingt tot een stellingname. In werkelijkheid
immers stond de meerderheid der getuigen aan Oppenheimers kant; van de 24
fysici die als getuigen werden opgeroepen, waren er slechts vijf (onder wie Teller) die bezwaren uitten tegen Oppenheimer. Door het principe der dramatische
proporties te laten primeren, verwijdert de auteur zich bijgevolg van het document.
Zijn partijdigheid wordt nog duidelijker in het arrangement der verschillende
getuigebeurten en in de montage van hun argumenten. Kipphardt manifesteert
daarin ongetwijfeld zijn begaafdheid voor dramatische compositie en voor een
systematisch opgevoerde climax. Met een woordgetrouwe weergave van uitspraak en weerlegging was volgens hem geen toneelmatige dramatische concentratie te bereiken, geen onmiddellijke eenheid in de montage te brengen, en dus
spande hij zich in om 'Worttreue' te vervangen door 'Sinntreue'. Dramaturgisch
betekent dit een winstpunt, maar het feitelijke gebeuren dreigt opgedreven of
verzwakt te worden en in ieder geval wordt er weer afgeweken van het authentieke document. Toch heeft Kipphardt bereikt wat hij wilde: trouw aan de
geest van het proces enerzijds en de dramatische architectuur van een scenisch
bericht anderzijds. Tenzij misschien in het slot. Advocaat Robb heeft nooit de
toespraak gehouden waarmee hij in het stuk zijn optreden besluit: een montage
van zijn argumentatie tijdens het hele proces. Bovendien laat Kipphardt de
conclusies van de commissieleden voorlezen; in werkelijkheid werden ze pas
weken later schriftelijk bekend gemaakt. Tenslotte legt Kipphardt helemaal aan
het eind Oppenheimer een visionair en programmatisch sermoen in de mond;
in werkelijkheid heeft Oppenheimer aan het pleidooi van zijn advocaten enkel
nog iets toegevoegd „to make a technical point". Kipphardt kan aanvoeren dat
hij hier niet anders te werk gaat dan op andere plaatsen; uit verklaringen van
Oppenheimer buiten het proces heeft hij het protocol der hearings aangevuld.
Maar meteen is het dan toch wet duidelijk dat het strikt documentaire principe
werd opgegeven. Nu is dit slotwoord ongemeen belangrijk in het stuk. Het stelt
de verantwoordelijkheid van de moderne wetenschap aan de orde en Galilelparallellen worden herkenbaar. Het is evident een interpretatie van historische
achtergronden, een moralisatie die boven het feitenmateriaal uitstijgt; er wordt
een perspectief aangebracht dat als zodanig niet in de feiten aanwezig was
Tevens wordt zichtbaar waarom Kipphardt het Oppenheimerthema iiberhaupt
heeft aangegrepen. Van het biografische gegeven heeft hij een probleem ge-
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maakt dat in het bewustzijn van elke tijdgenoot moet worden geprent. Door dit
slotwoord wordt het basisconflict in plaats van een beperkte actie een ethische
demonstratie. De reconstructie van het Galilei-verwante maar eigentijdse
loyaliteitsconflict van een fysicus ontplooit een dialectisch denkproces en informeert de toeschouwer aldus over een belangrijke historische gebeurtenis die
ook zijn levensveiligheid rechtstreeks raakt. Dit dwingt tot nadenken en meedenken.
Aan de basis ligt dus een exact document, maar het feitenmateriaal is in exemplarische richting bewerkt, zodat het historische incident gepromoveerd wordt
tot een demonstratieve casus in het huidige wereldgebeuren. Nauwkeuriger dan
in de te literair aangescherpte visie van F. Diirrenmatt in Die Physiker, dat in
wezen hetzelfde motief behandelt, is hier de zakelijke grens getrokken waartoe
de wetenschapsmens mag komen. Het van oudsher informatieve orgaan van het
theater heeft zijn Aufklarungstaak inhoudelijk en vormelijk vernieuwd. Dat de
historische waarheid enigszins vertrokken wordt ten voordele van het morele
effect, is vanzelfsprekend, omdat niet de man Oppenheimer, maar de zaak
hoofdinteresse is geworden, en dit is het fundamentele verschil met de inzet
van het onderzoek. Dit is ook het grote onderscheid tussen Kipphardts werk en
J. Vilars bewerking in Le dossier Oppenheimer, die dan ook gemakkelijker
Oppenheimers goedkeuring kon krijgen. In Kipphardts stuk is Oppenheimer
niet de held wie onrecht wordt aangedaan; zijn persoonlijk lot staat buiten de
discussie, hij is achterhaald door de implicaties van zijn handelen. Van enige
tragische allure bij deze man is geen sprake, omdat het probleem op een ander
dan het persoonlijke niveau gaat liggen. In Kipphardts ogen is Oppenheimer
schuldig, maar dat is bijkomstig; het probleem is, dat de wetenschap voortaan
gedwongen wordt wapens te fabriceren die de mensheid kunnen vernietigen.
Het document heeft alleen gefungeerd als aanleiding om de mens bewust te
maken van deze doodsbedreiging. Uit een historisch moment werd een les
getrokken voor de mens van nu.
Geschiedenis als aanleiding tot bewustwording is ook de bedoeling van Peter
Weiss' Die Ermittlung, een 'Oratorium in 11 Gesangen' l , een evocatie van het
proces tegen de beulen van het concentratiekamp te Auschwitz, gehouden te
Frankfurt van december 1963 tot augustus 1965. Weiss geeft zelf toe dat hij
niet eens getracht heeft de sfeer van het proces met zijn verscheidenheid aan
psychologische conflicten weer te geven. Het hof wordt uitsluitend gebruikt
als een instrument om de gebeurtenissen in het kamp te evoceren. Van de meer
dan 300 getuigen heeft hij er slechts negen overgehouden, naamloos omdat ze
ook in het kamp hun naam hadden verloren. 18 Beschuldigden zitten in de
banken, en dezen hebben wel een naam, omdat ze ook in het kamp onder hun
ware identiteit bekend stonden. Het gaat er Weiss niet om, deze 18 nogmaals
aan te klagen; ze worden slechts gehanteerd als vertegenwoordigers van een
systeem dat het allemaal mogelijk heeft gemaakt. Een verdediger symboliseert
1 Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, 211 pp., DM. 12.
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de tientallen, een openbare aanklager de vele instanties. Centrum van de handeling is de rechter, die de ondervraging leidt en de uiteenzetting telkens weer
naar het concrete detail brengt. Emotionele passussen worden vermeden, alleen
de feiten tellen mee. Iedere toevoeging uit eigen reactie wordt consequent afgewezen. Het was Weiss' bedoeling, het proces duidelijk te maken: „aus dem
Dunklen, Unvorstellbaren, ins klare Bewusstsein". De auteur treedt op als
ordinator die het onoverzichtelijke materiaal tot essentiele momenten en feiten
schift. Dit materiaal is dus inderdaad authentiek, maar het wordt opzettelijk
gericht op aanklacht en waarschuwing. Ook deze intentie houdt in dat de
auteur positie kiest, dat hij het risico niet uit de weg gaat te 'vervalsen', door
subjectiviteit accenten te leggen die in het materiaal nuchter bekeken niet aanwezig zijn, althans niet zo onontwijkbaar direct. Dit arrangement wordt niet
gehanteerd ads een effect sorterend trucje; Weiss wilde provoceren, de toeschouwer tot bewust inzicht en nadenken dwingen.
Heeft Weiss nu echt niets meer gedaan dan de procestekst in gestileerd proza
geritmeerd en de warboel der getuigenissen giadgestreken tot een serie efficiente
scenes? M.a.w. heeft hij het fundamentele documentkarakter gerespecteerd en
enkel een nuttige filtering doorgevoerd? Wie de structuur zorgvuldig nagaat,
ontdekt een compositie van scherp uitgewerkte tableaus, die het lot der gedetineerden beschrijven van het aflaadperron tot de gaskamer. Deze beelden alterneren tussen gedetailleerde exactheid (perron, kamp, bunkerblok, gasoven) en
suggestie (schommel, zwarte muur, Fenol, Cyclon B), onderbroken door een
song over een slachtoffer (Lili Tofler) en een over een folterknecht (Stark).
Ook binnen deze onderdelen blijkt een sterke organisatie aanwezig te zijn.
Overal is er wisselspel van climax en anticlimax, karakterisering van getuigen
en beschuidigden.
De herinneringen van de vrouwen verschillen van die van de mannen, sommige
getuigen vormen de brug tussen moordenaars en slachtoffers; een getuige (nr.
3) worden de maximes van de auteur in de mond gelegd, hij gaat het document
beslist te buiten. Herhaaldelijk onderbreekt Weiss de handeling door gelach
van de beschuidigden als een van hen scherp van zich afbijt of zich nalef voordoet en aldus levert hij commentaar op hun ook thans nog opvallende mentaliteit. De meeste taferelen eindigen in een puntige provocatie, die een scherp
accent legt en op een schrille toon de geleidelijkheid der uiteenzetting afbreekt.
Uit tegenspraak en herhaling, uit onpersoonlijke slagzinnen en bevroren clichés,
uit catalogi van dood en leed, uit statistische cijfers en topografische schetsen
heeft Weiss een drama gemaakt waarin elke beschuldigde zijn scene krijgt,
individueel als protagonist, collectief als lid van het tergende lachkoor, en
waarin de principes waarop het kamp bestond, worden geplaatst tegenover de
houding der slachtoffers, wankelend tussen instinct op zelfbehoud, passieve
willoosheid en solidair handelen. Sommige passages worden monologisch opgebouwd, andere als klassieke twistgesprekken; soms schokt de opwindende stychomythie, soms de ontstellende lyriek van het sterven. Dit alles stijgt ver
boven de nuchterheid van het document uit. Objectief wordt er nauwelijks
ergens afgeweken van de stenografische protocollen; subjectief sta je in ieder
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fragment voor de vraag, waarom een getuigenis werd verplaatst, waarom
samengebald, waarom uitgebreid, waarom herhaald. Nooit gaat het om een
uitsluitend theatraal effect; soms gaat het om het aanschouwelijker maken van
de waarheid, altijd om besef en inzicht die bij de toeschouwer moeten ontstaan.
De evocatie van Auschwitz was geen autonoom doel, gewoon omdat elk drama
te kort moet schieten in de suggestie van objectieve verschrikking. Met zovele
miljoenen lijken in het geheugen is dat trouwens ook verboden. Weiss heeft wel
een geconcentreerd proces gebracht; wat gezegd wordt, draagt kennis en ervaring over en geeft de huidige reactie der geinteresseerden weer. De theatrale
uitbeelding is slechts mogelijk geworden omdat een proces een volkomen andere realiteit aangeeft dan een kamp. Qua inhoud is de tekst authentiek, dus
documentair. Slechts via de vorm (inrichting, differentiering en spreekritme),
die op zichzelf een accentverschuiving uitmaakt tegenover de objectieve waarheid van het echte proces, is het mogelijk door te dringen tot Weiss' onmiddellijke bedoeling. Auschwitz is niet uit te beelden via de imiterende aanschouwelijkheid van het normale theater, wel echter via het woord dat bewustzijn wekt.
Daarom ook vindt dit onderzoek plaats in het publiek en krijgt het meteen een
functie voor de gemeenschap waarvan het theater het geweten wordt. Het document is aanleiding geworden tot meditatie.
Uit deze twee voorbeelden van 'documententheater' valt een heleboel af te
leiden. Het zijn geen stukken met een 'fabel', ze bevatten geen fictie, geen
creatieve verzinsels, maar berichten over controleerbare bronnen. Ze willen
een afspiegeling geven van een concrete werkelijkheid die in historische documenten geattesteerd ligt. Dit materiaal ondergaat geen andere bewerking dan
inkorting en rangschikking; veranderen of wezenlijk uitbreiden, bij wijze van
commentaar of om effect te maken, doet afbreuk aan de integriteit van de
stof en kan op vervalsing neerkomen.
Waarom ziet een scheppend kunstenaar af van eigen inspiratie en neemt hij
zijn toevlucht tot een geprefabriceerde stof? Gedeeltelijk komt deze houding
voort uit het bewustzijn van een tekort, dat de hedendaagse auteur tot bescheidenheid aanzet, tot afwijzing van de pretentie als kunstenaar een autoritair
schepper te zijn die in de kunst de ultieme waarheid net. De zakelijkheid heeft
het estheticisme verdrongen. Toch blijft de persoonlijkheid van de auteur een
zeer belangrijke rol vervullen. Hij is, hoe dan ook, gedwongen te selecteren en
te schiften, d.w.z. te interpreteren. Bij alle authenticiteit en objectiviteit is ieder
van deze stukken fundamenteel een aanklacht. E. Piscator heeft er, n.a.v. Die
Ermittlung, in Die Zeit van 29 okt. 1965 een ethische verantwoording voor
gegeven. Dit soort theater heeft weer aansluiting gekregen bij het cultische
waaruit het ooit is voortgekomen: „Es kehrt zuriick aus den Gefilden des NurAsthetischen, des schOnen Scheins, and wird zum beschwOrenden Ritual eines
unfassbaren Schicksals, der erschiitterndsten, sinnlosesten Passion der Weltgeschichte. Nicht mehr die Furcht vor den Giittern, sondern die Furcht des Menschen vor sich selbst wird hier als 'Kultererlebnis' intendiert". We herinneren
ons dan ineens dat deze Piscator in zijn wilde jeugd zelf reeds documentair
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theater heeft gepresenteerd. Niet zozeer het kerngegeven was bij hem exact
documentair, maar elke vertoning, ook van klassieke stukken, werd onderstreept en bijgelicht met flitsen uit de onmiddellijke actualiteit, die het plot
nadrukkelijk en rechtstreeks voor de toeschouwers bewust maakten. Het grote
verschil blijft, dat Piscators theater ideologisch bedoeld was; het wilde een
vernieuwde samenleving, andere maatschappelijke structuren, integraal pacifisme en ontwapening, een heilsstaat waarvoor combattief werd geageerd. Piscators theater was naar iets onderweg. Het huidige theater kent deze ideologische
inzet alleen in de totalitaire landen; in onze gewesten is het nergens naar onderweg. Tenzij naar een intensere bewustwording bij de tijdgenoot. Het wil de
mens doen nadenken over de grote tijdsproblemen. De auteurs zien in dat hun
subjectieve houding verdacht gaat werken omdat ze individualistisch, dus eenzijdig en vooringenomen, dus niet algemeengeldend is. In het documententheater zien zij de mogelijkheid, deze bezwaren te voorkomen door van meet of
aan het gevaar van ontsporing in het individualistische denken op te geven, een
rechtstreekse interpretatie op de scene zelf te verzaken. Zij schotelen de problematiek objectief voor, aan de hand van authentieke gegevens en historische
bronnen. Met uitsluiting van alle andere effecten is het er hun om te doen de
toeschouwer in de zaal bij dit proces te betrekken, hem deelgenoot te maken
van een gebeuren dat hem als mens, als lid van de samenleving aangaat, hem te
doen nadenken over een gewetensvraag die hij vroeg of laat toch niet kan of
zal ontlopen.
Het zou verkeerd zijn te denken dat dit soort van collectieve verantwoording
welke de auteurs van het publiek willen afpersen, alleen in het recente documententheater te vinden is. Het hele verschijnsel van het historische drama is in
deze crisis betrokken.
De rage van het historische drama is begonnen in de 19e eeuw. Er werd van de
toeschouwers gevraagd zich te identificeren met de golven van emotie welke,
voortgestuwd door walmen nutteloze poezie, over de ongelukkige held of
heldin werden uitgestort. Tegen dit hypnotische drama kwamen reeds G. Buchner en C. D. Grabbe op, maar het is veelbetekenend dat geen van beiden model
hebben gestaan voor het zo vruchtbare historische drama van de 19e eeuw.
Dat is niet meer verwonderlijk als we Biichners standpunt vernemen volgens
welk de auteur de opdracht heeft „der Geschichte, wie sie sich wirklich gegeben, zo nahe als moglich zu kommen". Het resultaat moet zijn dat de toeschouwers eruit leren „so gut wie aus dem Studium der Geschichte und der Beobachtung dessen, was im menschlichen Leben um sie herum geht" 2 . Hier duikt
reeds het besef op, dat de geschiedenis slechts een fragment is van een ruimer
proces; het publiek kan er dingen in ontdekken die hun leven zoal niet orienteren, dan toch bijlichten en verduidelijken. In wezen echter blijft het historische drama der 19e eeuw een monument van zelfgenoegzaamheid, dat als
romantische apotheose van dynastische grootheden ongevaarlijk blijft, of in
2 Brief van 28 juli 1835 aan zijn familie. G. Buchner, Werke und Briefe, Frankfurt, 1958,
pp. 399 - 400.
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het verleden voorbeelden zoekt van 19e-eeuwse liberalistische rationaliteit. De
geschiedenis is niets meer dan een aanleiding tot gekostumeerd vertoon met
melodramatische sentimentaliteit, een weglokken van de troebele tijden die de
mens nog doormaakt.
Hoewel sommige auteurs nog steeds doorgaan met het schrijven van historische
draken die de 19e eeuw niet zijn ontgroeid, constateren we een drastische verandering in de houding van het publiek. De afkeer tegen het grote historische
drama, dat in ideeen eentonig en in expressiviteit ontoereikend wordt geacht,
valt niet langer te loochenen en de kiassieke stukken maken hierop eigenlijk
geen uitzondering. De redenen hiervoor zijn velerlei. Enerzijds is het individuele contact met de wereld-in-beweging, de onmiddellijke ervaring met de dagelijkse ontwikkeling veel groter geworden, wat de geestdrift voor bovendimensionele helden in vage verre perioden beslist niet bevordert. Anderzijds is de doorsneekennis welke de mens heeft van de geschiedkundige feiten, hoe gepopulariseerd ook, groter dan ooit voorheen. Dit heeft zijn weerslag op de bereidwilligheid van de toeschouwer om in te gaan op theaterimitaties van historische
gebeurtenissen. Veel informatie over personen en toestanden, tijd en feiten is
in het drama overbodig geworden, de auteur kan veel van wat vroeger omstandig geexposeerd moest worden, als bekend veronderstellen. Van de andere kant
is de auteur verplicht veel accurater om te gaan met de historische bronnenwaarheid; niet langer mag hij ongestraft gefantaseerde momenten aaneenrijmen. En dit is o.i. een duidelijke stimulans om via de zuivere documentatie het
dramatische karakter van historische feiten aan het publiek over te brengen
als middel tot bewustzijn en meeleven. Het is toch opvallend bijvoorbeeld dat
er pas de laatste jaren aan gedacht werd om K. Kraus' documentatie over de
Eerste Wereldoorlog, Die letzte T age der Menschheit, dat zovele decennia lang
slechts als een taai leesdrama werd beschouwd, op de scene te brengen; hier
heeft het scenische arrangement van historisch feitenmateriaal de doorslag
gegeven.
Sommige regisseurs van marxistische herkomst hebben deze opvatting toegepast op toneelstukken met een historisch thema, waaraan zij een dramaturgische adaptatie gaven die niet meer chronologisch of conventioneel-psychologisch is. Tolstojs Oorlog en vrede werd in de bewerking van E. Piscator,
A. Neumann en G. Priifer in maart 1955 een model van demonstratief geschiedenisuitbeelden. Een verteller stond in voor de objectiverende epiek; hij nam
de informatie welke het publiek gegeven moest worden voor zijn rekening,
leidde het in de dramatische situatie binnen en creeerde taferelen. De figuren
reflecteerden tevens zichzelf, ze traden herhaaldelijk buiten de handeling en
keerden er even vlot in terug. (Eenzelfde kneep gebruikt M. Frisch in Andorra,
waarin de Andorranen ook op zichzelf reflecteren in individuele momenten
die buiten de eigenlijke handeling liggen maar ze mentaal completeren. Ook in
H. Kipphardts In der Sache J. Robert Oppenheimer hebben de personages
reflexiemomenten waarin ze hun houding autokritisch analyseren en waardoor
de psychologie stiekem toch weer wordt binnengehaald). Individuele lotgevallen
bleven echter episodisch in de totaliteit van het geschiedenisbeeld. Naast deze
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'Schicksalsbiihne' was er ook een 'Aktionsbiihne', waarop zich de dynamische
tijdsfeiten voltrokken, met als hoofdmoment b.v. de slag van Borodino, die via
het epische trucje tot zijn acute fasen werd herleid. Niet het heroische van tijd
en mens werd geevoceerd, maar wel die elementen die vanuit de behandelde
periode rechtstreeks naar het heden leiden. Op dezelfde onthullende manier
zijn R. Planchon en J. Rosner te Lyon te werk gegaan met Les trois Mousquetaires, een bewerking van A. Dumas' roman. Een commentator beheerste de
scene om een verhaal uit de geschiedenis van de 17e eeuw te vertellen, afgewisseld met fragmenten die dan voluit werden geacteerd. Het voortdurend doorbreken der rechtstreekse handeling, het doelbewuste demonstreren van moderne opvattingen ten koste van het historische tijdsbeeld, het ironiserende onthullen van historische structuren liep uit op de ideologische aftakeling van een
geschiedenisbeeld. Een traditionele opvatting werd opgedoekt of gecorrigeerd.
Het heldencomplex werd belachelijk gemaakt, de individuele conflicten geridiculiseerd; kern werd een reconstructie van een maatschappelijk klimaat, het
romaneske verdween in het nuchter-epische.
In het spoor van deze en andere regisseurs heeft ook Peter Weiss Die Verfolgung and Ermordung Jean Paul Marats dargestellt durch die Schauspielgruppe
des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade gecomponeerd.
Het thema van het stuk is de relatie van het individu tot de maatschappelijke
omwenteling. Om de extreme tegenstellingen uit te drukken, het onbeperkte
individualisme en de identificatie met de revolutionaire krachten, gebruikt de
auteur twee historische figuren: de markies de Sade en Marat. Zij krijgen
medestrijders in de persoon van andere historisch aanwijsbare figuren: Charlotte Corday, die Marat zal vermoorden; Simonne Evrard, Marats gezellin;
Jacques Roux, een ex-priester en radicaal Jacobijn; Duperret, een Girondijns
afgevaardigde. Deze agenten fungeren echter niet zomaar als poppen in een
historisch panopticum. Ze worden gebruikt als figuren in een toneelspel dat
wordt georganiseerd voor de verpleegden in een krankzinnigengesticht. Dit
spel-in-het-spel verschaft de auteur vrijheid tegenover zijn stof; hij kan het
centrale probleem op verschillende manieren in het spel onderbrengen of weglaten. Het draaipunt van de handeling is Corday's driedubbele moordpoging.
Vertragende zowel als activerende momenten zijn de gesprekken tussen spelleider de Sade en Marat, de confrontatie tussen het extreme egocentrisme, het
verraad aan de revolutie, en de hardnekkige verdediging van de belangen der
volksmassa, de eis om onverbiddelijk consequent te zijn in de maatschappelijke
strijd. Vlak voor de moord op Marat is er een onderbreking in de tijd; geen
stilstand, maar een projectie naar de toekomst met de contrarevolutie van
Napoleon. Historische figuren die in Marats ontwikkeling een rol hebben gespeeld, zoals Lavoisier en Voltaire, treden eveneens op. Dramaturgisch beslissend werkt het feit dat Weiss uit de driedubbele breuk van de tijdseenheid —
1808, het jaar waarin het spel in het gesticht wordt opgevoerd; 1793, het jaar
waarin de gespeelde feiten zich reeel hebben voorgedaan; 1964, 1965, het jaar
waarin Weiss' spel wordt opgevoerd — telkens weer de actuele relatie naar
voren haalt. De geschiedenis ontpopt zich tot een voorspel der actualiteit.
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Historische breedte en diepte reveleren zich als onmiddellijk toepasbaar op
eigentijdse ideeen en toestanden.
Een socioloog uit Heidelberg, Jurgen Habermas, heeft in Die Zeit van 12 juni
1964 Weiss' stuk grondig geinterpreteerd naar de implicaties voor vandaag.
Coulmier, de directeur van het gesticht, die steeds sussend en censurerend tussenbeide komt als de allusies in het stuk te evident worden, fungeert als een
instantie die progressieve motieven verdaagt, verschuift of negeert en hij vertegenwoordigt onmiskenbaar de mentaliteit van een aantal hedendaagse maatschappelijke stromingen die de historische continuiteit afwijzen. In het heiltherapiespel van de Sade ziet Habermas een onthulling van verdringingsfactoren; parallel hiermee wordt de Sade het archetype van de tijdgenoot in de
zaal die op zijn beurt aspecten van eigen frustratie geetaleerd ziet. Dat lijkt
Habermas precies Weiss' intentie te zijn: het besef overbrengen dat de inzet
van de Franse Revolutie met haar trilogie van ethische leuzen een gloeiend
eigentijds element vormt in het onverteerde verleden. Als de Sade de Revolutie
van zich afzet, dan is dat zelfbedrog. De Sade lokt slechts een controverse uit
met Marat, de meest consequente advocaat der Revolutie, uit wanhoop over de
mislukking van de Revolutie. Inderdaad krijgt de Sade op Marat geen enkel
overwicht, nergens zet zijn priemend cynisme hem schaakmat; hij is niet eens in
staat hem principieel te bekritiseren, omdat hij heimelijk dezelfde geestdrift
koestert die in zijn tegenstander huist. „Op het ogenblik zelf dat hij ze weerlegt,
ontdekt de Sade in Marats argumenten het moment waarheid dat de Revolutie
fundamenteel ook voor hem nog heeft. De berusting in de terroristische excessen en in Napoleons restauratie, de veilige aftocht uit de politiek naar de
psychologie, de eenzijdige kijk op de behoefte aan onmiddellijke materialistische belangen krijgen hun dialectische scherpte en bitterheid slechts op grond
van een onverbroken identificatie met de in eigen streven reeds opgegeven
revolutionaire verwachting".
Ook de Girondijnse depute Duperret is belangrijk. Weiss poft hem op tot een
met holle clichés schermend opportunist, maar „laat er toch geen twijfel over
bestaan dat de in naam van het liberalisme ingezette contra-Aufklarung van
de aanvang of ideologisch is geweest". De auteur is echter niet zo ascetisch
geborneerd, dat hij de Revolutie het primaire recht ontzegt, „te insisteren op
het geluk van elk ogenblik, het recht van de dag, de directe bevrediging, die
niet mogen verraden worden voor een abstracte principetoekomst of een vaag
algemeen belang. Hij waakt er nochtans over dat deze moeilijke waarheid
slechts smetteloos tot gelding komt in de illusieloze figuur van de Sade".
„Deze de Sade disputeert met een Marat van het laatste uur. Marat treedt niet
op in de volle glorie van zijn populariteit en macht, niet als volkstribuun, niet
als voltooier van een zegevierende Revolutie . . . . Het laatste uur van Marat is
zijn zwakste; hij draagt reeds het dodenmasker, dat door een conservatieve
historiografie (.. . .) zal worden vertekend tot een hysterische grijns. Van deze
Marat gaat geen angst meer uit; hij dwingt als het ware tot rechtvaardiging,
welke hij dan ook krijgt van de afvallige priester Roux". Habermas laat heel
scherp zien hoe de Sade met Marat het materialisme gemeen heeft, de opvat-
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ting „dat de wereld uit lichamen bestaat", een opine die verdrukt is geraakt in
de abstracte principes van politieke didactici, omdat ze weinig hebben geleerd
uit de concrete ervaring van de onderdrukte behoeften en deze dus niet hebben
weten te sublimeren in maatschappelijk dynamisme.
Van enige vereenzelviging door Weiss met zijn protagonisten is echter geen
sprake. „De dialectiek van de monologen glijdt over hun hoofden heen. Noch
de (geengageerde) acteur die de geschiedenis wil herorienteren, noch de (gedesillusioneerde) voyeur die hem aan zijn vele slachtoffers herinnert, krijgt gelijk.
Er is geen oplossing bij de hand tussen hun wederzijds isolement". Weiss openbaart zijn eigen politieke denkrichting als hij het laatste woord overlaat aan
hen „op wier rug de hele controverse wordt gevoerd. Aan het slot treden zij in
actie die als lampenisten van de geschiedenis alleen maar worden geduld: het
gepeupel dat, trouweloos tegenover de heersenden, slechts zichzelf trouw is; dat,
uitgebuit, de uitbuiters overleeft en als derde partner stom deelneemt aan een
gesprek dat buiten hen om wordt gevoerd"; de massa die slechts in anarchistische spontaneiteit de eigen ondialectische waarheid verkondigt.
Weiss plant aan het einde van zijn stuk geen vooraf reeds beleden geloofspunt
in de theaterbodem en daarmee bereikt hij een vraagformulering op het niveau
van zijn eigen tijd. „De Europese ideeenoorlog, die in 1789 ontbrand is, wordt
naar het internationale vlak verplaatst. Een tijdlang hebben beide protagonisten
(de collectivisten en de individualisten, geinstitutionaliseerd in de grote partijen
van het politieke wereldbestel, bedoelt Habermas) de erfenis van de Revolutie
wederzijds voor zich opgeeist. Deze historische arbeidsverdeling wordt in dit
stuk in discussie gesteld. Marat en de Sade brengen dit probleem in het moderne bewustzijn en de Coulmiers in de zaal verzetten zich tegen deze intentie".
„Is een stuk echter daarom absurd (. . . .) omdat het ons alleen de keuze laat tot
identificatie met de patienten van het gekkenhuis of met de directeur?" Flagrant is wel de suggestie „dat alleen hij gek is die is aangesteld om de patienten
te genezen en die naar buiten de bezonnen orde van een gesloten instelling (of
regiem) incorporeert". De revolutionaire suggesties van dit wrede toneelstuk
zijn reusachtig uitgebreid. De tijd is voorbij dat het theater alleen maar 'circenses' had aan te bieden; het moderne theater dwingt iedereen die niet per se
wenst te ontsnappen aan implicaties, na te denken over algemene levensvraagstukken.
Het kan geen Coeval meer genoemd worden dat het dank zij de grondige analyse van de socioloog Habermas mogelijk wordt, deze aspecten van een tijdeigen relatie te erkennen. Meteen echter levert deze Marat een correctief dat
het blije geloof in het nieuwe procede van het documententheater restricties
oplegt. De kern van Weiss' Revolutiestuk bestaat immers uit relatief vrij gecomponeerde historische motieven, die weliswaar allemaal streng afhankelijk
zijn van controleerbare historische feiten en documenten, maar in hun dramatische verwerking toch uitgedachte verhalen blijven. Wij stellen hierbij een
grens vast in de behandeling van de geschiedenis op het theater. Zolang individuele lotgevallen moeten worden uitgebeeld, of zolang een historisch fragment
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een vormbeeld vertoont dat zich zonder veel dramaturgisch ingrijpen leent tot
dramatische expressie, kan het document als aanloop fungeren tot een vernieuwde expressiviteit. Wanneer men echter problemen en conflicten die op een
massabeweging, een tijdsmentaliteit of een maatschappelijk systeem slaan, wil
uitbeelden, blijkt in het documentaire karakter van de aangetrof fen stof een
dramaturgisch tekort aanwezig te zijn. Het documententheater is blijkbaar
alleen in staat mentale processen bewust te maken; wanneer grotere verbanden
en interne relaties tussen wens, tijd en idee moeten worden aangetoond, dan
eist de dramaturgische methodiek een veel sterker demonstratief karakter dan
het koele document uit zichzelf bieden kan. Het is deze demonstratieve cornpositie en speelwijze die Weiss' Maratstuk heeft opgetild tot een hallucinante
voorstelling die het terecht tot een wereldsucces heeft gemaakt.
Ons blij ft thans nog de taak over, na te gaan of de conventionele dramaturgie
dan niet meer in aanmerking komt om een historische stof te behandelen. Deze
problematiek lijkt ons niet beperkt te kunnen blijven tot de structuur en
stilistiek, maar raakt onmiddellijk en oorzakelijk de vraag, hoe en met welke
accenten de geschiedenis, al dan niet de actuele, kan worden uitgebeeld. Meteen
wordt het historisch drama als genre ter discussie gesteld. Daarover zullen we
het hebben in een volgende bijdrage.

Levensvervulling in de religieuze staat
J. M. Kijm S.J.

Discussies over het kloosterleven worden thans voor een breed forum gevoerd.
Dit is immers een aangelegenheid die niet alleen de religieuzen raakt, maar heel
de samenleving waarbinnen zij hun Godgewijd leven leiden. Een van de actuele
vragen betreft de volwassenheid der kloosterlingen. Deze vraag naar de volwassenheid is aan de orde op allerlei terreinen. Het is van belang dit bredere
kader te schetsen om aldus de samenhang te laten zien waarin deze vraag over
de religieuze staat gesteld wordt.
Volwassenheid komt ter sprake in meer recente literatuur over opvoeding.
De sterke veranderingen waarin onze samenleving voortdurend verkeert en het
samentref fen van allerlei opvattingen en gedragswijzen maken het voor opvoeders en opvoedelingen onduidelijk waarop de opvoeding uiteindelijk gericht is.
Men kan niet anders dan zich richten op een innerlijke houding, waardoor de
jeugdigen later in staat zullen zijn zichzelf te worden, ook al missen zij in veel
opzichten het houvast van overgeleverde en algemeen aanvaarde opvattingen,
normen en gedragspatronen.
Volwassenheid is ook problematisch geworden voor menigeen die door zijn
leeftijd en de plaats die hij in de samenleving inneemt als een volwassene
beschouwd wordt. Bij velen immers komt een gemis aan vanzelfsprekendheid
voor door de onzekerheid die is opgeroepen door de pluriformiteit en veranderlijkheid, door de dreigende anonimiteit in een grote, onoverzichtelijke maatschappij, door een geringe geborgenheid in breder verband dan de eigen familiekring, door een moeilijk te omschrijven tekort aan echtheid en aan nabijheid
van leven. Men is te weinig geworteld in een vitale binding aan een groep, de
verbanden zijn te kunstmatig en labiel, men moet te veel op zijn tenen staan
om zich te kunnen handhaven en aanpassen. Al deze moeilijkheden kunnen het
volwassen-worden belemmeren en spanningen en storingen oproepen.
Herhaaldelijk wordt de vraag naar volwassenheid gesteld in verband met de
godsdienst. Te vaak lijkt godsdienst aan de periferie te staan van de realiteit
van dit leven. De nuchtere zakelijkheid van alle dag en de werkelijkheid van
het ontspanningsleven lijken zo ver of te staan van de taal, de beelden en gedachten van de godsdienst. Door sommigen wordt godsdienst gezien als een
overblijfsel uit een vroegere cultuurperiode, toen de mens over minder inzicht
beschikte in de aardse werkelijkheid. Men verdenkt de godsdienstige mens er
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dan van, dat hij achter is gebleven of teruggeweken voor de eisen van het
huidige leven. Men vindt zijn bereidheid om te geloven kinderachtig en in strijd
met de waardigheid van de mens die zich bewust is van zijn mogelijkheden.
Binnen de Kerk is de kwestie van de volwassenheid actueel geworden. Strakke
gezagspatronen in de Kerk hebben een protest opgeroepen bij groepen gelovigen, die de bereidheid om simpelweg te volgen als onwaardig ervaren en die
het recht opeisen om mee te denken en mee te spreken en om verantwoordelijkheid te dragen voor eigen beslissingen. Men wil eigen mondigheid erkend zien
en er is openhartige en soms felle kritiek op kerkelijke gezagsdragers en op
traditionele opvattingen en gebruiken.
Het ligt voor de hand, dat de vragen op al deze terreinen invloed hebben op de
kloosterlingen. Wat in de hedendaagse wereld leeft en wat in de Kerk gaande
is, werkt in op de religieuzen. Onvermijdelijk komen vragen op over gebruiken
en voorschriften, en een zoeken naar eigentijdse vormgeving van het religieuze
leven vindt allerwegen plaats.
Uit het hier gegeven overzicht blijkt wet, dat de vraag naar de volwassenheid
der religieuzen geen uitzonderlijke vraag is. Veel mensen ervaren het als een
zware opgave om werkelijk volwassen te zijn. Wanneer de aandacht hier beperkt wordt tot kwesties van het religieuze leven, dan moet toch op de achtergrond aanwezig blijven die veel wijdere problematiek van de gehele samenleving.
Het is niet steeds voldoende duidelijk of de religieuze staat betere of slechtere
kansen biedt voor de verwerkelijking van het menszijn, al zou men mogen verwachten dat een zo principiele toewijding aan God een geweldige stimulans zou
zijn voor deze verwerkelijking. Natuurlijk brengt deze bijzondere levensvorm
risico's mee van velerlei soort en zo kan wat genade is onheil worden. Maar de
kwestie die nu aan de orde is, betreft de structuren, de levensstijl, de opvattingen en gebruiken, kortom de vraag hoe het religieuze leven geleefd wordt en
of dit in overeenstemming is met de eisen van een optimale realisering van
menselijk bestaan.
Een kritische bezinning van de kloosterlingen zelf is hun dure plicht om wille
van hun eigen menszijn waarvoor zij een onvervreemdbare verantwoordelijkheid dragen en om wille van de anderen voor wie zij een stralend teken dienen
te zijn van het heil dat Christus brengt. Wanneer thans een misschien agressieve
kritiek tegen kloosterlingen wordt gericht, dan kan het enig juiste antwoord zijn
een nederig zelfonderzoek. Alleen al door een levensweg te volgen die uitzonderlijk is en die als teken moet fungeren, heeft men immers de plicht om uit de
reacties telkens weer de vraag te vernemen of het teken zijn functie nog vervult.
Dit zelfonderzoek is een opgave die wijsheid en voorzichtigheid vergt, omdat
degene die teken is van het heil van Christus onvermijdelijk ook teken van
tegenspraak zal zijn, een tegenspraak die hij echter niet mag voeden door
tekorten in zijn persoonlijk leven en in de groep waartoe hij behoort. Bij deze
bezinning client voorop gesteld te worden, dat het religieuze leven een uiting is
van gelovige overgave en alleen in een gelovige beschouwing werkelijk verstaan
kan worden.
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Aan het begin van dit artikel werd gezegd, dat de kwestie van de volwassenheid
slechts een van de actuele vragen is. Hier kan nu aan toegevoegd worden, dat
deze beschouwing over de religieuze staat onder het aspect van de volwassenheid niet meer dan een beperkte benadering is.

Volwassenheid
Wanneer sprake is van volwassenheid, dan gaat het over de mens die niet meer
in een opvoedingssituatie verkeert. De verantwoordelijkheid voor zijn leven ligt
in zijn eigen hand, al is hij steeds in veel opzichten afhankelijk van anderen.
Zijn levensloop zal langs allerlei lotgevallen nog talloze veranderingen meebrengen, van werk, contacten, wijze van denken en doen. Maar dit alles vindt
plaats in het bestaan van iemand die het persoonlijk is opgegeven om zichzelf
te worden, als een volwassene moet hij het voor zichzelf mogelijk maken een
ontwikkelingsgang te volgen die leidt naar de voile uitbloei, de vervulling van
zijn onherhaalbaar eigen zelf.
Dit wil niet zeggen, dat hij opvallende dingen moet doen. Misschien hoort het
bij zijn leven, dat hij onopvallend leeft. In hoeverre hij zijn levensopgave volbrengt, is niet rechtstreeks of te lezen uit de hoeveelheid en de betekenis van
zijn prestaties. De vraag is alleen, of hij volbracht wat hem te doen stond in
zijn omstandigheden en met zijn mogelijkheden en of hij dit volbracht op
menswaardige wijze.
Men zou deze opgave kunnen omschrijven als: van harte ingaan op de voile
werkelijkheid van het bestaan. Wel moet dan duidelijk zijn, wat bedoeld is met
'de voile werkelijkheid van het bestaan' en met 'van harte ingaan op'.
Het gaat om de werkelijkheid van een wereld van mensen die werken en rusten,
praten en zwijgen, lachen en huilen, die beminnen en haten, die nederig bidden
en trots zichzelf poneren. Licht en donker, goed en kwaad zijn bier vermengd.
Het is werkelijkheidszin om voor niets de ogen te sluiten, voor niets uit de weg
te gaan, maar het aan te zien en het mee te dragen. Temidden van anderen
moet een mens met hen zijn tocht volbrengen, dankbaar voor het goede dat hij
mag ontmoeten, geduldig onder het kwade, berouwvol waar hij eigen tekortschieten opmerkt.
Van harte ingaan op deze werkelijkheid kan een zware opgave zijn, omdat men
zich dan in het hart laat raken door alles wat tekortschiet of wat ingaat tegen
het menszijn: verdriet, ziekte, armoede, zonde, en omdat men hierbij moet
trachten te bewaren een onwankelbaar geloof in het goede dat uitgaat boven
menselijke macht, maar dat God bewerkt in deze wereld door Jesus Christus
die onze weg is naar heil.
Het heil dat in het Evangelic wordt aangekondigd en dat Christus in zijn Kerk
aanbiedt, heeft betrekking op iedere menselijke persoon. Voor ieder is er een
weg naar volledige en definitieve verwerkelijking van zichzelf. Deze weg gaat
door dit leven op aarde en de medemens is in deze opgang van essentiele betekenis. Dit inzicht is niet nieuw, maar wet komen in deze tijd sommige aspecten
ervan bijzonder nadrukkelijk onder de aandacht.
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— Het gaat om de hele mens,
— die door op persoonlijke wijze in te gaan op dit leven,
— in openheid voor en verbondenheid met de medemens die hij als naaste ontmoet,
— zich opent voor de voortgaande wording van zichzelf, die Gods genadevolle
liefde in hem wil oproepen.

De hele mens
Heil duidt op heel-zijn. Al wat in de mens leeft zonder dat hij dit voor zichzelf
erkent, verstoort dit heel-zijn: verlangens, verwachtingen die zozeer in strijd
zijn met het beeld dat men omtrent zichzelf heeft gevormd dat men ze niet
onder ogen durft te zien; fantasieen, uitingen en handelingen, waarvoor men de
verantwoordelijkheid niet op zich neemt, maar die men zich als aan de persoon
vreemde voorvallen laat overkomen; herinneringen en vage sporen van een
verleden dat men niet eerlijk en open onder ogen ziet als het eigen verleden.
Een poging om op eigen gelegenheid dit heel-zijn te bewerken moet mislukken,
omdat menszijn wezenlijk betrokken is op anderen. Zonder de anderen kan ik
niet ontdekken wie ik ben en wat er in mij omgaat: pas door mij te geven en
mij te openen voor een ander wordt het leven in mij wakker en ontvang ik dat
levende centrum dat het hart is. Pas in de verhouding tot de ander word ik
geplaatst voor de verantwoordelijkheid die mij tot een bewuste persoon doet
worden. Maken en beheersen dreigt mij juist te sluiten voor dit persoonlijk
contact en mij in die vervreemding ook te sluiten voor mijzelf. De mens wordt
zichzelf in de verhouding van ik en gij.
Werkelijk contact met een ander is slechts mogelijk, wanneer ik hem erken in
zijn anders-zijn en wanneer ik volledig mijzelf durf te zijn. Beide hangen onverbrekelijk samen: wanneer ik niet bereid ben om mijn eigen werkelijkheid
volledig onder ogen te zien en te erkennen, dan ben ik niet in staat om enigermate onbevooroordeeld open te staan voor de ander en dan zie ik in hem wat
ik in mijzelf niet erken; wanneer ik de oorspronkelijkheid van de ander niet
opmerk, blijft ook mijn onherhaalbare eigenheid voor mij verborgen.
In beginsel ben ik betrokken op alle andere mensen, maar het werkelijke
contact vindt altijd plaats tussen mij en een ander die nu voor mij een gij wordt.
Hij is mij op dit ogenblik het meest nabij en in die zin mijn naaste. Ik moet
ervoor openstaan dat ieder mijn naaste kan worden — in die zin ben ik gericht
op alien. Niet elk contact kan dezelfde intensiteit hebben; in een meer zakelijk
contact moet een zekere afstand bewaard blijven, maar het moet de kiem in
zich dragen van vollediger nabijheid, het moet te bespeuren zijn dat ook deze
mens die ik nu in een zakelijke verhouding aantref, voor mij een persoon is.
Alles wat de vrijheid en oorspronkelijkheid van mij of van anderen aantast, is
een bedreiging van ons menszijn. Het is te betreuren, dat dit inzicht nogal eens
misbruikt wordt om de kaders die bij de menselijke conditie horen of te wijzen,
waarbij de vrijheid die men opeist vervalt tot willekeur en de oorspronkelijkheid bekrompen individualisme wordt. Voorbeelden van werkelijke aantasting
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van de vrijheid en oorspronkelijkheid zijn: mensen drukken in conformisme;
gewoontes en opvattingen zo laten domineren dat zij doel op zich worden;
zodanig oordelen dat iemand gelijk gesteld wordt met een daad of houding, die
terecht of ten onrechte bij hem aanwezig wordt geacht; afsnijden van de mogelijkheid om wezenlijke trekken van het menselijk bestaan te verwerkelijken,
zoals het leggen van persoonlijk contact, het dragen van verantwoordelijkheid
en het ontplooien van initiatief.
Menszijn veronderstelt voortgang, waarvoor men zich zoekend openstelt. Zodra
iemand zich afsluit door slechts een deelaspect van het menszijn in zijn leven
toe te laten, prestatie, macht, stiptheid, zelfbeheersing enz., dan verarmt hij het
contact met anderen en belemmert zijn eigen wording. Een menselijke ontwikkeling is niet te berekenen of te maken; wie ik kan worden, kan ik niet voorzien
— het gaat uit boven mijzelf zoals ik nu ben; ik ontvang dit als een genade.
Conditie is dat ik wording mogelijk laat zijn. Het is een diepzinnig bijbels
beeld, wanneer de verwerkelijking van een bestaan dat gericht is op God
getekend wordt als het volgen van een weg. Christus neemt dit beeld op en
laat ook hierin zien hoe Hij in alles de vervulling is, wanneer Hij van zichzelf
zegt dat Hij de weg is. Nadrukkeliik wijst Hij ons naar elkaar als gezellen,
zonder wie deze weg niet gegaan kan worden.
Dit samen voortgaan heeft veel vormen, omdat het plaats vindt in de voile,
gecompliceerde menselijke werkelijkheid. Het kan zijn bereidwillige hulp,
vriendschappelijke samenwerking, discrete uitnodiging, maar ook harde eis;
uitdaging en zelfs tegenwerking en miskenning hebben hierin een functie, welke
van waarde is voor de mens die zichzelf durft te blijven en die ondanks alles
verder gaat. Christus heeft ons dit voorgeleefd. Een gelovige overdenking van
zijn leven, woorden en daden, geleid door zijn Geest, werpt een licht op ons
eigen bestaan nu.

V erscheidenheid in eenheid
Het is typerend voor het menselijk leven, dat de totaliteit van het hele mensdom
verwerkelijkt wordt in eindeloze verscheidenheid van telkens andere personen.
Terecht voelen mensen het als een bedreiging, wanneer zij beschouwd worden
als nummers. Zij zouden dan ondergaan in de anonimiteit en alleen nog maar
een massa vormen. Maar wanneer ieder de kans krijgt en deze ook aanvaardt
om zichzelf te worden, kan een eenheid ontstaan, waarin ieder een eigen plaats
inneemt. Paulus wijst in dit verband naar het beeld van het lichaam, waar ieder
orgaan door zijn eigen functie het geheel in stand houdt. Eenzijdige accentuering van de eigenheid verstoort de eenheid. Men heeft geen eigenheid om zijn
eigen gang te gaan, maar om op eigen wijze aan het geheel te kunnen bijdragen.
Deze eigenheid is iets merkwaardigs: enerzijds is elk een hele mens aan wie
niets menselijks vreemd is en anderzijds moet hij dit gestalte geven op persoonlijke wijze. De volheid van menszijn moet een bepaalde vorm krijgen in ieder.
Blijft hij in ongevormde volheid, dan is hij stuurloos, tot niets bepaald, onduidelijk voor zichzelf en voor anderen. Sluit hij zich op in een bepaalde vorm,
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ten koste van het voile menszijn, dan verstikt hij het leven in zichzelf en raakt
het contact met anderen kwijt. Het hoort tot een volwaardig menselijk bestaan,
dat men hier een evenwicht weet te vinden en te bewaren: eigenheid in openheid.
Het is een voortdurend gevaar, dat mensen terugvallen of anderen terugdringen
naar een lager niveau, waar men een van de velen is, die leeft en doet als anderen, meegesleept of ingeklemd door conformisme; het niveau van het onpersoonlijk men. De grote verbanden waarin wij moeten leven, met hun ingewikkelde organisatie en hun systeem van voorschriften, houden het gevaar in, dat
mensen op dit onpersoonlijk niveau terugvallen of blijven staan. Men treft
zoiets aan op ieder levensterrein, of het nu stij1 van leven, werk of ontspanning
geldt.
Christus richt heel duidelijk een appel tot ieder persoonlijk. Door te zijn wie
Hij is, plaatst hij onvermijdelijk ieder voor een strikt persoonlijke beslissing.
Deze beslissing ontwijken of neen zeggen, tast het bestaan aan. Misschien mag
in dit verband aangehaald worden het woord dat Hij sprak na een uiteenzetting
over de strijd tussen de Geest Gods en het demonische: „Wie niet met Mij is,
is tegen Mij, en wie niet met Mij bijeenbrengt, verstrooit" (Matt. 12, 30). Het
gaat Hem om deze mens, die bij name is gekend en die persoonlijk wordt
bemind.
Het is de Kerk opgegeven om deze heilsboodschap, die vrede en geluk waarborgt, te laten klinken en gestalte te geven. Maar in de Kerk kan zich het
gevaar voordoen van formalisme van wetten en structuren en van machtsmisbruik door ambtsdragers. In deze na-conciliaire periode is er een duidelijk
zoeken om dit gevaar te keren en de Kerk meer te laten worden tot een liefdesgemeenschap, waarin ieders eigenheid, verantwoordelijkheid en vrijheid worden
erkend en gerespecteerd, om de Kerk duidelijker te doen zijn Volk Gods.
De religieuze orden en congregaties delen in de lotgevallen van de Kerk, weerspiegelen dus ook deze problematiek. Daarom is de vraag actueel, of het religieuze leven werkelijk bijdraagt tot de persoonlijke verwerkelijking van de betrokkenen, zodat zij op overtuigende wijze laten zien hoe door Christus de
uitbloei van het menselijk bestaan wordt verzekerd.
Deze vraag klemt te meer, omdat de religieuzen juist de taak hebben om in de
samenleving teken te zijn van deze vervulling door de Heer. Hiermee wordt de
kwestie aangeraakt van de plaats der religieuzen in deze wereld. Het is duidelijk, dat veel religieuzen een dienende taak vervullen door de werken van
caritas die zij beoefenen. Dit wordt gaarne erkend en gewaardeerd door velen,
ook door zeer praktisch denkende mensen. De waarde van zulke dienst is dan
ook niet moeilijk in te zien. Maar wel komt telkens de vraag terug, of zulk
werk ook niet goed verricht kan worden en in feite verricht wordt door anderen, die geen religieuzen zijn, en in ieder geval blijft de zin van het contemplatieve leven hiermee onverklaard.
Voor alle religieuzen geldt naar ik meen, dat zij door hun uitzonderlijke levensweg zelf iets aan het licht brengen dat voor elk mens van wezenlijke betekenis
is. In die zin is hun leven teken en daardoor principieel dienend. Het uitzonder-
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lijke vestigt de aandacht op de eigenheid die steeds weer bedreigd wordt door
conformisme en massa-organisatie. Het uitzonderlijke dat men in vrijheid Iciest
als levensvorm, geleid door een roepingsbesef en niet uit eigen macht, manifesteert het persoonlijke van het menselijk bestaan, mits het ook echt persoonlijk
geleefd wordt. Het is in de grote levensbeslissingen dat de mens het duidelijkst
zichzelf wordt. Aan de wortel van het religieuze leven ligt een beslissing van
volstrekte toewijding aan de Heel-. Wie dit welbewust en van harte doet en het
meer en meer waar maakt door zijn leven, zal het teken stellen van het menselijk bestaan dat tot vervulling wordt gebracht door Christus.
Maar volwassenheid is altijd bedreigd, bij ieder. Teken zijn van volwassenheid
in Christus op de wijze van de religieus stelt aan een mens hoge eisen en brengt
hem in een kwetsbare positie. Hij zal zich dus rekenschap moeten geven van de
gevaren waaraan hij is blootgesteld, zoals b.v. het ontwijken van persoonlijke
verantwoordelijkheid of het uitwijken voor echt menselijk contact. Met zulke
gevaren rekening houden hoort bij werkelijkheidszin en is uiting van verantwoordelijkheidsbesef voor zichzelf en voor de anderen die in hem de Christus
moeten kunnen herkennen.

Bedreiging van de volwassenheid
De voorgaande beschouwing over de kenmerken van de volwassenheid bevat
reeds veel aanwijzingen over de bedreigingen hiervan. Hier worden in enkele
groepen de houdingen en gedragingen samengevat waarin mensen van de opgave der volwassenheid afwijken:
1. Het min of meer ongeweten gebonden blijven aan het verleden, vooral aan
het beeld van de ouders.
Wat de Bijbel uitspreekt over de vrouw die haar ouders moet verlaten om zich
aan haar man te geven, geldt op een of andere wijze voor ieder mens. Het
milieu waarin men ontstond en aanvankelijk gevormd werd, moet men loslaten
om ruimte te vinden voor het eigen bestaan. In deze zin moet ieder als Abraham zijn land verlaten om de weg te volgen die God hem wijst.
In kleine en betrekkelijk stabiele gemeenschappen, die door etnologen zijn
beschreven, kwamen bijna steeds initiatieriten voor waarmee de overgang van
jeugd naar volwassenheid duidelijk gemarkeerd werd. In onze samenleving zijn
er minder markante tekenen voor deze overgang en dus is de overgang minder
duidelijk. Ongetwijfeld zijn er nog dergelijke tekenen, met name het zelf geld
verdienen, de huwelijkssluiting en de religieuze gelofte, maar zij geven minder
nadrukkelijk de overgang aan. Het is klaarblijkelijk veel meer aan de mensen
persoonlijk overgelaten om zich los te maken en hun eigen weg te gaan. Daar
komt bij, dat in onze snel veranderende en pluriforme samenleving de overgang
van pedagogisch milieu naar volwassen bestaan groter is dan in een meer
statische en gesloten maatschappij. Zo doen zich nu problemen voor van gefixeerde bindingen aan de ouders, die in hoge mate belemmerend kunnen zijn
voor de ontplooiing van de persoon. De totale onthechting nodig om werkelijk
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de Heer te volgen, waarvan in het Evangelie sprake is en welke steeds is nagestreefd in het religieuze leven, heeft mede hierop betrekking, maar het schijnt
moeilijk geworden te zijn om deze zin van de onthechting te zien en te erkennen.
2. De vlucht voor de werkelijkheid van het volwassen bestaan.
De opgave om volop open te staan voor de werkelijkheid van het bestaan, ook
met zijn donkere en pijnlijke kanten, en om de verantwoordelijkheid voor het
eigen bestaan geheel op zich te nemen door van harte in te gaan op deze werkelijkheid, kan mensen afschrikken. Vormen van vlucht voor deze opgave zijn er
vele: drukke, rusteloze activiteit zonder bezinning; streven naar macht o.a. door
prestaties; blijven in kinderlijke afhankelijkheid van figuren die iets voortzetten
van de ouderlijke macht en zorg; passiviteit en onnadenkendheid; ziekte in de
meest verschillende vormen.
3. Verstarring.
Volwassenheid eist dat men steeds in wisselwerking blijft met de werkelijkheid
en dat men blijft zoeken naar de juiste instelling en het aangepaste gedrag.
Men is er nooit helemaal; zelfs kunnen heel nieuwe en onverwachte vragen en
eisen op iemand afkomen. Steeds zal hij gereed moeten blijven om op die
vragen en eisen in te gaan. Het gevaar bestaat, dat iemand zich gaat afsluiten
en zich bergt in een overzichtelijk en bekend wereldje. Starre binding aan gebruiken en voorschriften, ogenschijnlijk heel edelmoedig in deze trouw, kan
toch de uiting zijn van een bestaan waar het élan uit is, de groeikracht en het
leven. leder die anders leeft en nieuwe wegen gaat, is voor zo iemand niet
alleen verontrustend maar zelfs een ergernis. Hij weert dit of en verzet zich er
tegen. Zo wordt hij een rem op een gemeenschap die naar vernieuwing streeft,
waarbij wel behoefte is aan tegenspel en kritische bezinning, maar waarvoor
starre behoudzucht dodelijk is.
De opgave van het volwassen bestaan

Om werkelijk mens te zijn zal men zich moeten geven aan de eisen die de volwassenheid stelt.
Van harte ingaan op de voile werkelijkheid eist een nabij-zijn aan het leven van
de medemensen, aan hun doen en laten, aan hun zorgen en noden. Onvermijdelijk moet men zich inlaten met verwikkelingen van goed en kwaad, die risico's
meebrengen. Maar omdat men daden moet stellen en de gevolgen van zijn
daden op zich moet nemen, krijgt men ook de kans om meer en meer tot inzicht
te komen en tot een zuivering van doelstellingen en motieven. Men wordt, met
andere woorden, alleen mens door het leven te leven, maar dit eist tegelijk een
steeds herhaalde bezinning.
In deze bezinning geven anderen een steun door hun opmerkingen en reacties.
Terecht heeft men de aandacht gevestigd op de grote waarde van het gesprek.
Maar ook ogenschijnlijk toevallige opmerkingen kunnen een spoor wijzen. Wat
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men aldus verneemt, geeft te denken. Maar dit denken moet diep zijn, tot die
diepste grond waar het persoonlijk bestaan gevestigd is in God. Wie dit nalaat,
wordt meegesleurd in de oppervlakkigheid van vluchtige meningen die opgeld
doen en door de troebele drijfveren van een niet gezuiverd innerlijk.
Zo'n bezonnen bestaan, dat in Gods licht geleefd wordt, komt tot vervulling
in de toewijding aan de naaste. Door zich in te zetten voor die andere mens,
die iemand nu het naast is en die op een of andere wijze een beroep op hem
doet, geeft hij zichzelf prijs en daarin ligt zijn kans om zichzelf op nieuwe wijze
terug te ontvangen, anders dan hij ooit zichzelf had kunnen maken.
Deze toewijding kan plaats vinden in allerlei soorten van hulp. Maar het
gevaar dat men hierin op verborgen wijze macht nastreeft over de ander, is
niet denkbeeldig. Hierdoor wordt de waarde van dit goede werk voor hem die
hulp biedt en voor degene die geholpen wordt, aangetast. Dit helpen eist daarom een meer fundamentele gerichtheid op de ander, waarbij men door een
waarachtig respect voor zijn persoon ruimte schept voor zijn eigenheid, door
openheid, vertrouwen, vergevingsgezindheid en misschien ook door eerlijke,
welgemeende tegenspraak. Terwijl ik door de toewijding aan de anderen mijzelf
mag vernieuwen, mogen zij er ook aanspraak op maken dat ik steeds ernaar
blijf streven om meer de onherhaalbaar eigen persoon te zijn die ik kan en mag
wezen door Gods scheppende liefde.
De opgave van het volwassen bestaan geldt voor ieder. De religieus heeft de
opdracht om in zijn door geloof getekend bestaan te tonen tot welke levensvervulling het voert wanneer men in gehechtheid aan de Heer en geleid door
zijn Geest van harte ingaat op de voile werkelijkheid van het bestaan. Van het
meest verborgen leven kan dan op geheel onverwachte wijze een roep uitgaan,
die een genade is voor allen.

Politiek overzicht

Het kabinet in perikelen
Politiek den Haag wordt de laatste tijd onrustig; het kabinet Cals geraakt in
steeds grotere moeilijkheden en de premier blijkt niet de regent te zijn, die
velen in hem hadden vermoed. Zijn collega-ministers blijken bovendien niet
alien de sterke mannen te zijn, waarvoor zij zich — zij het niet zo nadrukkelijk
hadden uitgegeven. Het kabinet als geheel trad niet altijd even tactisch op,
zodat er steeds meer moeilijkheden ontstonden. De meest omstreden figuur
was de laatste maanden de minister van binnenlandse zaken, Smallenbroek,
wegens zijn inderdaad ongelukkig optreden in de kwestie Amsterdam, waar
tenslotte de hoofdcommissaris van politie op aanvechtbare gronden zijn ontslag kreeg; wij hebben er toen reeds op gewezen dat het politieke leven van de
minister alleen maar werd gerekt, omdat de regeringspartijen op dat ogenblik
geen crisis meenden te kunnen verdragen. Wat de meerderheid in de Kamer
niet durfde, n.l. door een openlijke afkeuring van het beleid de minister te
verstaan geven zijn portefeuille ter beschikking te stellen, bereikte de minister
zelf door een ongelukkige aanrijding tengevolge waarvan een strafvervolging
werd ingesteld. Zonder de uitslag of te wachten, bood eind augustus de minister
zijn ontslag aan, hetgeen onmiddellijk werd aanvaard. Wij hebben alle respect
voor de genomen beslissing, maar hadden liever een duidelijke uitspraak van
de Kamer gezien over de veel belangrijker Amsterdamse kwestie. De plaats van
minister Smallenbroek is nu ingenomen door zijn AR-partijgenoot, prof. Verdam.
Financiêle voorzieningen
Intussen beraadslaagde het kabinet druk over de opstelling van de begroting
1967 en de troonrede. Dit had heel wat voeten in de aarde, want er bleken
nogal wat tegenstellingen binnen het kabinet te bestaan en tevens meningsverschillen tussen de regering en de haar steunende fracties in de Kamer. Minister
Vondeling had de vorige begroting met enkele nullen overschreden en stond
voor de moeilijkheid de gemaakte fouten enigszins te herstellen. Dit kon door
een drastische bezuiniging, maar dan zou het kabinet te veel grootse plannen
moeten laten varen en teveel van zijn image verliezen, terwiji bovendien een
dergelijke bestedingsbeperking wel eens ernstige gevolgen voor de economische
ontwikkeling zou kunnen hebben. Een reeds lang geleden geopperd plan om de
tweede tranche van de belastingverlaging op 1 januari a.s. niet te laten door-
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gaan, moest men tengevolge van het verzet hiertegen laten varen. Kabinetsvergaderingen werden tot ver in september aan deze problematiek gewijd en
hardnekkig doken de geruchten over een kabinetscrisis telkens weer op. Om
deze te vermijden beraadslaagden ook de fracties van enige regeringspartijen
over dezelfde kwesties en zo ontstond er een weinig fraai — en misschien nog
niet eens effectief — samenspel tussen regering en de deze regering controlerende meerderheid van de Tweede Kamer. Het is nu allemaal wel prettig dat men
van te voren zo ongeveer weet, wat er in troonrede en miljoenennota zal staan;
ook dat de regering bij het opstellen hiervan rekening kan houden met de
wensen van de meerderheidspartijen en kan proberen via een compromis alien
een beetje naar de mond te praten, maar men moet dan niet al te verwonderd
opkijken als een aantal kiezers zich gaat afvragen, wat dan eigenlijk nog de
betekenis is van een parlementaire regeringsvorm, als regering en regeringspartijen zo onder een hoedje spelen.
Terwijl de regering nu een aantal plannen wat matigt, andere een half jaar
uitstelt en zo probeert passen op de plaats te maken, moet zij, daar ondanks
verzet van de PvdA de belastingverlaging toch doorgaat, aan nieuwe geldmiddelen zien te komen om nog jets van de eigen, al te ambitieuze opzet te redden.
Dit probeert men te bereiken door verhoging van enkele accijnzen en door wat
genoemd wordt een inhalen van de achterstand bij de inning van de inkomstenbelasting, maar wat eerder een versnelde inning hiervan is. Omdat ook minister
Vondeling inziet dat er hierdoor een gat ontstaat in 1968 komt hij nu reeds met
een wetsontwerp tot verhoging van de omzetbelasting met 20% ingaande 1
januari 1968, een maatregel, waarmee uitgerekend zijn eigen PvdA het minst
gelukkig is. Hij zorgt dus wel voor zijn opvolgers en zal wel denken aan het
verwijt, dat vrijwel alle kabinetten aan hun voorgangers hebben gericht, dat zij
zitten met de gevolgen van vroeger gemaakte fouten.
Onderwils en wetenschappen
Deze zorg voor het welzijn van de opvolger blijkt lang niet overal. Weinig b.v.
is hiervan te vinden in de begroting van Onderwijs en Wetenschappen. Ook
hier wordt voortgewerkt op basis van het oude schema, zij het een beetje voorzichtiger; maar de moeilijkheid zit hierin, dat dit schema reeds nauwelijks
rekening hield met de prognoses over de toeloop van studenten naar de verschillende universiteiten. Er is dringend behoefte aan allerlei voorzieningen;
afgelopen jaar reeds meende minister Diepenhorst te moeten overgaan tot een
numerus clausus voor de medische faculteiten, omdat zij de toeloop niet konden verwerken. Vroeger waren er geen maatregelen genomen om dit te voorkomen en waar blijven zij om over enkele jaren dit groter geworden euvel te
verhelpen? Men vervalt weer in de fout dat men te weinig vooruitziet; wel zegt
men te verwachten dat het aantal studenten in de komende jaren belangrijk zal
stijgen, maar men stelt zich blijkbaar op het standpunt, dat wie dan leeft, dan
zorgt.
Moeilijkheden dreigen er ook in de sociale sector; minister Veldkamp heeft een
wetsontwerp ingediend om te komen tot de invoering van een beperkte yolks-
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verzekering op 1 juli '67 voor alien met een inkomen lager dan f 12.750,—;
deze wet zou van kracht worden tegelijk met twee andere voorzieningen inzake
zware geneeskundige risico's en de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit zijn
troetelkinderen van de minister en wij gunnen hem van harte het plezier van
succes. Aan werkgeverszijde vraagt men zich echter af of dit alles nu nog kan
en wijst men er op dat de ministeriele verwachting inzake de premiestijgingen
te optimistisch is en dat zij niet 1% maar 3% moeten bedragen; tevens wordt er
op aangedrongen meer op de economische mogelijkheid dan op de sociale wenselijkheid te letten. Deze en andere maatregelen, b.v. de huurverhoging, zullen
zeker invloed uitoefenen op de looneisen en juist hier heeft de regering al gewaarschuwd dat partijen hun eisen zeer gematigd moeten houden. De werkgevers-argumenten tegen de voorstellen van minister Veldkamp werden onmiddellijk tegengesproken van de zijde van het Nederlands Katholiek Vakverbond
en wij wachten de debatten in de Kamer maar af. Misschien blijkt daar een
compromis tussen beide partijen mogelijk.

Inkomen van de Koningin
Een tactische blunder maakte de regering met de indiening in juli 1.1. van een
wetsontwerp ter verhoging van het inkomen van de koningin van 2,5 tot 5,2
miljoen. Het is mogelijk, dat dit wetsontwerp op een uiterst ongelegen ogenblik
uit de ambtelijke molen te voorschijn is gekomen en wel toen de regering in
ernstige financiele perikelen verkeerde. Afgezien hiervan zou het verstandig
zijn geweest ook op elk ander tijdstip een onmiddellijke en betere voorlichting te
verstrekken over de noodzakelijkheid van een dergelijke verhoging; de regering
had moeten voorzien dat er talrijke kritische op- en aanmerkingen gemaakt
zouden worden en dat dit wetsontwerp koren op de molen van anti-monarchale
groepjes zou kunnen zijn. Door dit niet te voorzien heeft zij de monarchie een
slechte dienst bewezen en wij dachten niet dat dit de bedoeling was. Met het
overbrengen van de op dit inkomen drukkende personeelslasten naar de begroting van Algemene zaken, zoals men nu van plan schijnt te zijn, geeft men wel
een zuiverder beeld maar neemt de gewekte wrevel niet weg.

Lijsttrekkers en partijprogram
De komende begrotingsdebatten beloven interessant te worden en men houdt
er rekening mee dat de regering een nederlaag zou kunnen lijden en aftreden.
Dit zou betekenen dat er vervroegde verkiezingen moeten plaats hebben en
mogelijk met het oog hierop hebben de VVD en de PvdA nu reeds bekend
gemaakt ieder te zullen uitkomen met een algemene lijsttrekker, resp. de heren
Toxopeus en den Uyl. De benoeming van de laatste betekent dat de ongelukkige briefschrijverij van de huidige fractie-voorzitter, Nederhorst, n.a.v. het
huwelijk van prinses Beatrix hem toch minder aanvaardbaar heeft gemaakt, en
dat ook prof. Vondeling tijdens zijn ministerschap te veel weerstand heeft
opgewekt om aantrekkelijk te zijn voor de kiezersmassa; of de heer den Uyl dit
zal zijn is te betwijfelen, maar mogelijk heeft de partij meer rekening gehouden
met het antwoord op de vraag of de lijsttrekker eventueel een goed oppositie-
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leider zal zijn. En hierin zou zij wel eens gelijk kunnen hebben, want ook
deelname aan een regeringscoalitie is niet erg winstgevend geweest voor de
PvdA.
Wij vrezen overigens dat bij de verkiezingen ook beide andere regeringspartners, KVP en AR, er niet zonder kleerscheuren zullen afkomen. Het lijkt ons
dat de fracties teveel gebonden zijn door eertijds gemaakte afspraken en nu de
consequenties hiervan moeten aanvaarden tengevolge waarvan zij maatregelen
moeten slikken, waarmee zij het nu nog slechts zeer ten dele eens zijn. Het is
blijkbaar onmogelijk om met een duidelijk gesteld alternatief te komen en soms
twijfelt men of dit wel aanwezig is. Aan de KVP kan weer verweten worden
dat zij teveel ijzers in het vuur wil houden; dat zij zich niet uitspreekt voor een
bepaalde aanpak van de problemen om zo voor later de mogelijkheid open te
laten alsnog te kiezen voor samenwerking met de PvdA of met een andere
combinatie. De kiezer vraagt grotere duidelijkheid en anders taant zijn belangstelling. Niet voor niets wordt er tegenwoordig in ons land druk gediscussieerd
over hervorming van het kiesstelsel en de wijze van regeringsformatie; mogelijk
is hervorming niet eens nodig als men bereid was de regels van het bestaande
spel beter in acht te nemen.
De Boerenpartii

Behalve de regering is ook de partij die bij de laatste verkiezingen voor de
provinciale staten en de gemeenteraden zo'n grote winst behaalde, de Boerenpartij van de heer Koekoek, in moeilijkheden verzeild. De bom barstte in de
Eerste Kamer, waar ir. Baas (VVD) in de eerste vergadering op prinsjesdag
een persoonlijke verklaring aflegde over zijn medelid ir. Adams (BP), waarin
werd gezegd dat de laatste moreel gesproken er verstandiger aan had gedaan
niet in het politieke leven terug te keren, daar ,hij eerder wegens zijn optreden
tijdens de oorlog veroordeeld was en daarbij voor tien jaren uit het actieve en
passieve kiesrecht was ontzet. Fout was dat ir. Adams niet onmiddellijk de kans
kreeg zich te verweren; fout was ook de rel die later buiten de vergadering
ontstond en van beide kanten leidde tot een aanklacht bij de justitie. De gevolgen waren echter veel ernstiger; verschillende afgevaardigden van de Boerenpartij in vertegenwoordigende lichamen protesteerden tegen het verkiesbaar
stellen voor functies in partij of genoemde colleges van personen met een
politiek besmet verleden en eisten een nauwkeurig onderzoek om dit in de
toekomst te voorkomen; zelfs traden er een aantal uit de partij, omdat de heer
Koekoek althans voorlopig ir. Adams handhaafde. De partijleider deed geen
enkele poging zijn aanhang bij elkaar te houden en mogelijk is hij blij met deze
scheuring, omdat de grote groep van niet-agrarische afkomst onder zijn leden
hem boven het hoofd begon te groeien en hij overvleugeld dreigde te worden.
Het zal de vraag zijn of zijn agrarische aanhang erg ingenomen is met het
politieke verleden van ir. Adams; men kan hem dit vergeven en hem toch niet
geschikt vinden als vertegenwoordiger van het yolk. In de volgende vergadering
heeft ir. Adams gelegenheid gekregen zich alsnog te verweren; dit heeft hij dermate verkeerd gedaan dat hij eerder minder dan meer aanvaardbaar werd zelfs
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voor zijn partijgenoot en medelid van de senaat; alien weigerden verdere
samenwerking met ir. Adams. Op het besluit van partijleider en van zijn partijraad wacht men nog; het eenvoudigste zou zijn ais de betrokkene zich terugtrok, maar dit blijkt moeilijk te zijn.
8 - 10 - '66

J. Oomes

Belgie
Herziening militaire politiek
Op 21 september verstrekte de gemengde militaire commissie aan de minister
van landsverdediging een advies over de orientering van het Belgische militaire
beleid. De samenstelling van deze commissie was maandenlang tegengehouden
door doseringsmoeilijkheden. Doel van de commissie is, alle milieus die bij de
landsverdediging betrokken zijn, niet alleen de politieke maar ook de economische, tot doelmatige samenwerking te brengen. Met het advies van 21 september trad zij voor de eerste maal op de voorgrond in een aangelegenheid
van algemeen politiek belang.
Het advies houdt o.m. in dat de financiele middelen waarover de landsverdediging beschikt, onvoldoende zijn om de taken te vervullen die in NATO-verband
aan Belgie opgelegd worden. In de komende jaren zal het voor Belgie onmogelijk zijn de daartoe vereiste financiele middelen op te brengen. Daarom moeten
de taken van Belgie in NATO-raam herzien worden. De commissie verzocht
de regering in die zin onderhandelingen te voeren met de Verdragsorganisatie,
ten einde het evenwicht tussen de opgelegde verplichtingen en de financiele
kracht van het land te herstellen.
Het antwoord van de regering liet slechts enkele dagen op zich wachten. Op 30
september werd een communiqué uitgegeven dat niet alleen de standpunten van
de commissie overnam, maar bovendien een herorientering van de Belgische
buitenlandse politiek over het algemeen in het vooruitzicht stelde. Verschillende
redenen werden opgegeven waarom Belgie zijn militair beleid dient aan te
passen. De huidige programma's van landsverdediging overtreffen onze financiele mogelijkheden. Ze zijn niet meer in eenklank met de nieuwe technische,
strategische en tactische gegevens. In het NATO-bondgenootschap hebben ook
landen ais Frankrijk en Groot-Brittannie hun houding veranderd. Tenslotte
verwees de Belgische regering nog op een gegeven van algemeen-politieke aard:
er is een opvallende toenadering tussen Oost en West en in het teken van deze
ontspanning kan een vermindering van de militaire taken onder ogen genomen
worden. Aldus stelde de Belgische regering de herziening van de NATO en van
Belgie's rol in de NATO met opvallende nadruk aan de orde.
Harmel op nieuwe wegen
Deze kentering was al vroeger merkbaar geworden. Van 5 tot 8 september
bracht de minister van buitenlandse zaken Harmel een officieel bezoek aan
Polen. Te Warschau ontmoette hij o.m. zijn Poolse ambtgenoot Rapacki, wiens
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naam sedert ettelijke jaren verbonden is met een plan om in Centraal Europa
een gedemilitariseerde, of minstens een militair-verdunde zone op te richten.
Bij die gelegenheid heeft Harmel een nieuw geluid in de Belgische diplomatie
laten horen. Hij achtte de diplomatieke erkenning van Peking wenselijk. Een
conferentie over de Europese veiligheid bleek zijn goedkeuring weg te dragen.
Over het algemeen bleek hij positief te staan tegenover alle vormen van economische en politieke toenadering tussen Oost en West, waardoor er bruggen
zouden geslagen worden tussen de landen van het NATO-blok en die van het
Verdrag van Warschau. Op de daaropvolgende vergadering van de Organisatie
der Verenigde Naties (tweede helft van september) voerde Harmel dezelfde
taal. Over Vietnam zei hij zelfs dat Belgie niet van mening is dat een van de
twee kampen het monopolie van gelijk of ongelijk mag opeisen. Belgie's houding in deze kwestie noemde hij neutraal.
Deze Loch wel opvallende kentering in de Belgische buitenlandse politiek heeft
zich voltrokken in een periode dat de parlementaire bedrijvigheid stil lag. De
openbare mening heeft er vrijwel niet op gereageerd. Het is alsof de opiniemachten en de politieke milieus niet ten voile de draagwijdte ervan beseffen.
In de persoon van Harmel blijkt iemand aan het bewind te zijn die Belgie in de
eerste rangen wil plaatsen van de landen die de betekenis van de NATO in
Europa liefst tot een minimum willen terugbrengen. Over de verregaande consequenties hiervan schijnt hij zich weinig zorgen te maken.

Begroting 1967
De eerste documenten inzake de begroting 1967 werden zopas uitgedeeld, in
afwachting dat het parlement zijn werkzaamheden hervat. Voor wat we er nu
reeds van weten, zal de gewone begroting ongeveer 220 miljard F. bereiken; de
buitengewone begroting circa 44 miljard. Dit laatste cijfer heeft van meet af
aan de vraag doen rijzen of de minister van financien de kans ziet om in 1967
leningen voor meer dan 40 miljard te plaatsen. Kan de kapitaalmarkt zulke
zware emissies van de centrale overheid verwerken? Een duidelijk antwoord
werd nog niet gegeven, maar men dient rekening te houden met de indeling
van de buitengewone begroting. Het totaal van 44 miljard omvat aanzienlijke
bedragen die niet rechtstreeks tot de staatsschuld behoren, o.m. de leningen die
het Wegenfonds denkt te emitteren, alsmede de Intercommunale E 3 en het
Fonds voor Schoolgebouwen.
Indien men een hergroepering van de lasten doorvoert, komt men tot de conclusie dat de Staat voor zijn buitengewone begroting in 1967 zowat 30 miljard
zal moeten ontlenen. Dit ligt reeds min of meer binnen de grenzen van de
mogelijkheden.
Wat de gewone begroting betreft: op het totaal van 220 miljard valt in zoverre
weinig af te dingen, dat de zwaarste posten onmogelijk of heel moeilijk gedrukt
kunnen worden. De delgings- en rentelasten van de openbare schuld staan in de
Rijksmiddelenbegroting ingeschreven met een bedrag van meer dan 38 miljard.
Meer dan een zesde van de gewone begroting wordt besteed aan schuldaflossing. Het is een zware last, die in de volgende jaren nog zal toenemen, vooral
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wegens de in de jongste maanden afgesloten leningen die allemaal het kenmerk
van deze tijd vertonen: een hoge rente, die voor de jongste staatsemissies zelf
6,75 en 7% bereikt.
Het behoort tot de Belgische budgettaire tradities dat deze financiele lasten
ingeschreven worden op de gewone begroting, en volgens de economische
orthodoxie hoort het ook zo. Maar wanneer deskundigen van de E.E.G. beschouwingen over begrotingsbeleid houden, gaan ze anders te werk. Op hun
type-begroting komen de lasten van schuldendelging en rente niet voor. Dat is
een van de redenen waarom de uitspraken en de adviezen van deze deskundigen — o.m. inzake de aangroei van de begrotingen, die niet meer dan 5% zou
mogen zijn van jaar tot jaar — niet zonder meer toepasselijk zijn op de Belgische budgetten. Minister van financien Henrion heeft dit onderstreept in een
interview.
De zwaarste post van de begroting heeft betrekking op het onderwijs: 44.299
miljard. Ook op deze post valt weinig af te dingen. Het is beslist mogelijk in
het schoolbeleid fouten en verspillingen te ontdekken en deze negatieve posten
moeten er uit. Maar zelfs dan zal men bereid moeten zijn een begroting te
dragen waarvan ongeveer 20% aan onderwijsuitgaven besteed wordt. In andere
geindustrialiseerde westerse landen is de toestand net dezelfde.
Met een post van zowat 18 miljard slaat landsverdediging een relatief bescheiden figuur. De beperking van de uitgaven is slechts mogelijk geweest door het
uitstellen (sedert verscheidene jaren) van de aankoop van nieuwe pantserwagens, en van andere maatregelen die vereist waren om de Belgische troepen in
Duitsland tot een sterkte van twee effectieve divisies op te voeren. Thans lijkt
het waarschijnlijk dat de uitrusting van twee divisies niet meer zal worden
nagestreefd, maar dat men met drie brigades (een operationele divisie) genoegen zal nemen. Wat er ook van zij: de Belgische regeringen hebben in de jongste jaren hun militaire lasten inderdaad tot meer bescheiden afmetingen terug
kunnen brengen, wat echter tevens geleid heeft tot een onbevredigende situatie
van het leger.
Een andere aanzienlijke post van de begroting heeft betrekking op de pensioenen waarvan de Staat de last draagt: 27 miljard in de begroting van 1967. Ook
daar is niet veel af te doen.Voor openbare werken, verkeerswezen en P.T.T.
werd samen 19 a 20 miljard voorzien.
Zweckpessimismus?

Volgens de huidige ramingen zal het evenwicht van de gewone begroting op
deze basis bereikt worden, een jaar vroeger dan de regering Van den Boeynants het zelf in het vooruitzicht gesteld had. Het is vanzelfsprekend te vroeg
om hierover definitieve dingen te schrijven. Met een beoordeling zal men best
nog enkele maanden wachten. Men heeft in politieke kringen de indruk dat
destijds een zeker 'Zweckpessimismus' geschapen is ten nadele van de regering
Harmel. De financiele toestand was bij het begin van het jaar niet zo slecht als
men beweerd heeft, zegt men nu. Maar een vlaag van pessimisme was noodzakelijk om de sfeer te scheppen vereist voor de verhoging van de belastingen.
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In dat klimaat werd daarenboven een regering ten val gebracht die de sympathie van sommige politieke milieus niet meer genoot. Zo werden dan de socialisten in de oppositie gedreven en de liberalen in de regering gebracht. Wat
aanvankelijk een objectieve kritiek van 's lands financiele toestand scheen, zou
naderhand een partijpolitieke belangenstrijd geworden zijn, of was dat reeds
van in het begin.
Het is moeilijk zulks met zekerheid uit to maken. In elk geval beleefde men in
deze maand september een tijd van budgettair en fiscaal optimisme, dat in
tegenspraak stond met de sombere vooruitzichten waarin het land zich in het
begin van 1966 met wellust gewenteld had.
12 - 10 - '66.

Hektor de Bruyne

Forum

Overheid en jeugdlectuur
Jaren geleden kon men in Keulen een
affiche aantreffen: „Carnaval zonder
schuine moppen!" Mijn kinderen vroegen mij toen: „Wat is dat, een schuine
mop?" Ik had het hun alleen kunnen
verklaren, wanneer ik hun niet alleen
een schuine mop verteld, maar de schunnigheid van de schuine mop geanalyseerd zou hebben. Het affiche, goed bedoeld, ontroerend zelfs, bracht ons dus
in een situatie, die voor mijn kinderen
gevaar opleverde voor hun jeugd en
voor mijzelf gevaar voor mijn volwassenheid; immers om mijn kinderen van
het verderf te redden, hun het verderfelijke van gore grappen te verklaren, had
ik hen eerst moeten bederven. Ik deed 't
niet, definieerde schuine mop gewoon
als „vuile grap", liet dus verstek gaan.
Het affiche was net zo goed bedoeld en
ontroerend als de verschillende pogingen
van verschillende commissies om de
jeugd inzake literatuur te beschermen.
Werkelijk te realiseren is kinderbescherming op dit punt alleen in communistische landen: meest gewilde smokkelwaar
in deze landen zijn die geillustreerde bladen, die bier aan elke kiosk voor iedereen verkrijgbaar zijn, mits de door de
wetgever vastgestelde leeftijd bereikt is.
Maar misschien zou menige man en
vrouw van dertig ook beschermd moeten
worden.
Onlangs bezocht mij een jonge dame uit
Moskou, een tolk, een zeer sensibel en
aantrekkelijk meisje. Men had haar in
Hamburg als duidelijkste bewijs van
westelijke vrijheid de bordelen en kroegen aan de Reeperbahn laten zien; de

ontsteltenis van deze jonge dame was
evenzeer van esthetische als van morele
aard; deze verschijningsvorm van vrijheid had haar niet in het minst geimponeerd. Bovendien werden in Keulen in
deze tijd juist de eerste artikelen gepubliceerd over doen en laten, aantal en
inkomen van de (naar schatting) vijfduizend prostituees in deze even oude als
heilige stad.
Het jonge meisje vloog een paar dagen
later terug naar Moskou, en wanneer ze
ergens vertelt over haar indrukken,
hoeft ze niet alleen niet te liegen, ze
hoeft niet te overdrijven, ze zou om een
geloofwaardige indruk te maken veeleer
nogal wat moeten afzwakken; want in
totalitaire landen wantrouwt men de pers
meer als bier, en als het jonge meisje
zou bevestigen, wat daar zo nu en dan
in de krant staat, zou ze een ongeloofwaardige indruk maken.
Het is volmaakt de omgekeerde wereld,
indien het Westen, dat zich uitgeeft voor
erfgenaam en behoeder van de christelijke moraal, over de preutsheid van het
Oosten als een teken van zijn onvrijheid
glimlacht en dan midden in het gewoel
van de economic van de Vrije Markt tegelijkertijd jeugdbescherming wil b edrij ven. Deze zo meewarig uitgelachen
'preutsheid van het Oosten', deze zuiverheid is natuurlijk het resultaat van zuiveringen; zuiveringen van dezelfde aard
als bier de commissies voor de bescherming van de jeugd voor ogen staan. Zij
zouden aan een heimelijke liefde voor
de staten van het oostelijke blok voedsel
moeten geven en er zou geen aanleiding
bestaan ze uit te lachen, wanneer ze niet
jeugdbescherming en tegelijkertijd eco-
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nomie van de Vrije Markt, vrije reclame
enz. in hun blazoen zouden voeren. Het
is pijnlijk genoeg, dat het is zoals het is:
men maakt hier van de vrijheid nu eenmaal maar een kleinburgerlijk gebruik.
Toen de Terse dichter Brendan Behan
stierf, kon men in enkele in memoriam's
hier een zeker bordeel-enthousiasme
vaststellen, dat berustte op de pijnlijke
en tegelijkertijd dot-rune miskenning van
de totaal verschillende situaties van Ierland en de Bondsrepubliek. In Ierland is
protitutie verboden (evenals in de Sovjetunie overigens) — bij ons is zij zo
vanzelfsprekend als de handel in oude
auto's. Hier laat men zich met sexuele
immoraliteit in, spiegelt haar voor,
neemt er desnoods met tegenzin aan
deel, niet omdat de menselijke natuur
gevallen is en valt, maar omdat kleine
Frits en kleine Emmy, volwassen geworden, komend uit een bedompte onvrijheid, op een bedompte vrijheid uit zijn;
omdat zij hun kleinburgerlijke clichés
nu eenmaal niet kwijt raken en menen,
dat ze 'grote en vrije maatschappij' kunnen spelen — die voorstelling van 'grote
en vrije maatschappij', die de reclame er
bij hen inpompt — doordat ze, meestal
zonder er echt plezier aan te beleven,
'zondigen'.
De werkelijkheid waar onze kinderen in
opgroeien, is er een van reclame en verdienen; de reclame poogt hun een werkelijkheid aan te smeren, welke ze zich
slechts eigen kunnen waken door te verdienen.
Reclame. dat heeft Chesterton enkele
decennia terug gedefinieerd, is 'het gebedel van de rijken'. Dit gebedel van de
rijken ligt vaak heel dicht bij en is
meestal niet ver verwijderd van afpersing. Een economie die nog slechts op
consumptie is in- en afgesteld, consumeert ten slotte ook de consument, die
alleen dan nog mag 'mens zijn' wanneer
hij bereid is als consument een ondergeschikte plaats in te nemen; tenslotte laat
men dan ook dier en natuur tuinaarde en huisdier bijvoorbeeld — slechts
in hun waarde voorzover ze ook consument zijn.
Natuurlijk hebben onze kinderen ook
leraren, zelfs ouders, ze brengen hun
mooie dingen bij, maar de reclame
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pompt er bij hen in dat zij deze mooie
dingen alleen maar leren om eens consument te worden, zo goed mogelijke
consumenten, hetgeen betekent: zoveel
mogelijk geld verdienen. Ik weet niet,
hoe de ouders en leraren met deze werkelijkheid van reclame en verdienen, de
zuiverste incarnatie van het materialisme, klaar komen. De reclame is brutaal,
wulps, obsceen, almachtig; iemand zou
op het idiote idee kunnen komen, dat
het tegendeel van geleide economie niet
per se vrije economic, maar economie
zonder enige lijn zou kunnen zijn.
Wat moet in deze scheefgetrokken wereld het jeugdboek?
Het begrip jeugdboek is kunstmatig ontstaan, uit het eerbiedwaardig streven, de
jeugd voorbeelden, idealen aan te bieden. Het pijnlijke ligt in het woord 'aanbieden'; kan men iets aanbieden dat niet
voorhanden is? Men kan v000rbeelden
en idealen niet 'produceren', ze zijn er
of zijn er niet. Het is ten slotte geen Coeval, dat de jeugd naar een 'provotariaat'
streeft: het is een natuurlijke of weer tegen de haar aangeprezen 'keurig verzorgde', van Touter hygiene en kosmetica
vervelende tijdgenoot, welke de reclame
haar als ideaal aanbiedt. Wat men de
jeugd als ideaal zou kunnen aanbieden:
de 'a-sociaal', de vagebond — de literatuur van het ogenblik is dus op de goede weg.
De beste jeugdboeken zijn wereldliteratuur: Stevenson, Swift, Defoe. Klaarblijkelijk en God zij dank is de jeugd dus
heel veeleisend, en van niets walgt zij
meer dan wanneer literatuur zich verlaagt bedoelingen te hebben, welke dan
ook, belangen te behartigen, van wie
dan ook, van welk stelsel dan ook. In
de Sovjetunie wordt niet alleen zwart
gehandeld in 'pornografie' in bepaalde
kringen, ook Salingers 'Catcher in the
rye' en zijn korte vertellingen gaan, omdat ze slechts in beperkte oplage zijn
verschenen, als kostbaarheden van hand
tot hand en richten meer uit dan menig
boek met een grote oplage.
De jeugd — en niet alleen zij, ook de
volwassenen verlangen noch naar
'slechte' noch naar 'goede literatuur';
wat ze verlangen, is geloofwaardigheid
— en heel wat pornografie velt het von-
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nis over zichzelf door zijn 'bedoelingen',
zijn ongeloofwaardigheid en zijn verveling. Er zijn kinderlijke, onschuldige
schrijvers: het beste voorbeeld, 'Nonni',
de jezuiet Jon Svensson, die gewoon in
al zijn onschuld vertelde en niets slechts
te vertellen had; hij is geloofwaardig in
stijl, woordkeus en onderwerp.
Op een bepaald, maar niet te bepalen
ogenblik, wanneer iemand niet meer gewoon maar leest, omdat hij leeshonger
heeft en alles verslindt wat hem in handen valt, zonder onderscheid te maken
tussen literatuur en niet-literatuur; wanneer hij begint, stijl en stem te onderkennen, ze te zoeken, naar literatuur te
verlangen, helpen generlei beschermingsbepalingen meer, helpt de raad van wader, leraar of vriend niet meer die men
vertrouwd heeft en blijft vertrouwen. Na
dit bepaalde, maar niet te bepalen ogenblik wil iemand gewoon stijl hebben en
een stem Koren, donker en licht; er begint een avontuur dat hij tot een goed
einde moet brengen, zoals hij eens het
avontuur lief de tot een goed einde moet
brengen, zonder er van te voren zeker
of zelfs 'verzekerd' van te zijn, waarheen het hem voert, naar het donker of
naar het licht, van het een naar het ander, van het ander naar het een. Het
valt niet te reguleren, er bestaat geen
garantie voor het donker noch voor het
licht.
De geloofwaardigheid van een schrijver
is nooit het resultaat van zijn moraal
(op dat moment) alleen, zij komt voort
uit de kracht die ontstaat wanneer hij
voor zijn stem zijn stijl heeft gevonden;
wanneer zijn esthetica en zijn moraal
elkaar dekken, hij aan zijn moraal helemaal niet meer hoeft te denken, omdat
hij zeker is van zijn stem. Deze harmonie maakt Jon Svensson tot een even geloofwaardig auteur als Dostojewski; de
een bleef tot aan het eind van zijn leven
bijna een engel, de ander was een wens:
onrustig, hartstochtelijk, religieus, voor
jong en oud even gevaarlijk, dus niet alleen 'gevaarlijk voor de jeugd'. Gevaarlijk is ook de lectuur van het Oude en
van het Nieuwe Testament; hun vuur,
bun gevaren, hun stem en hun stijl worden maar moeizaam en helaas bijna altijd met succes 'voor de maatschappij ge-
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schikt' gemaakt, gefiltreerd, door voorzichtigheid en voorschriften gereduceerd.
Heinrich Boll

Het begrip faseisme'
Een poging tot definitie
Dr. Z. R. Dittrich heeft in een interview
met De Nieuwe Linie van 25 juni j.l.
zijn stelling, eerder gegeven in een ref eraat, dat het woord 'fascisme' na de
oorlog in de politieke strijd is misbruikt,
herhaald. In het referaat voor de cornmissie postacademiale vorming en de
vereniging van geschiedenisleraren had
hij een vijftal karakteristieken van het
fascisme genoemd. Deze zijn: 1) het
parochialisme, waaronder hij verstaat het
vooropstellen van het groepsbelang; 2)
het irrationalisme, dat hij beschouwt als
een romantische reactie op de idealen
van het verlichtingstijdperk; 3) het dynamisme, waaronder hij verstaat de verheerlijking van macht, kracht en geweld;
4) het nihilisme, waaronder hij niet verstaat de door Jacobi en Nietzsche ontwikkelde leer die haar naam kreeg van
Turgenjew, die het bestaan van een
ethiek ontkent. Dittrich gebruikt het
woord in navolging van Rauschning en
Trevor Roper voor de bestrijding van
alle bestaande systemen en de haat tegen
de hele wereld, die op vernielzucht neer
komt; 5) het plebejische karakter.
Deze opsomming is belangrijk indien
men haar wil gebruiken als test of een
tegenwoordige beweging inderdaad fascistisch is. Een bezwaar ertegen is dat de
schrijver blijkbaar heeft onderzocht wat
alle fascistische partijen tussen de twee
oorlogen kenmerkte en niet heeft onderzocht wat zij zowel bij het eerste begin
in 1922 in Italie als aan het eind in 1945
vast hielden. Men moet namelijk bedenken dat de ideologie van deze beweging
nog niet volledig was gekristalliseerd
toen zij aan de macht kwam, evenmin
als de liberale leer geheel ontwikkeld
was bij het begin van de franse revolutie.
Daarbij komt dat veel met de mond
werd beleden enkel en alleen om de
verachte volksmassa mee te krijgen zonder dat men het zelf meende. De verachting voor de grote massa van het Duitse
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yolk komt vooral tot uiting in de redevoeringen die Goebbels heeft gehouden
vOOr de machtsovername. Een weerklank
ervan vindt men in de schilderijen van
de nazischilder Elk Eber. Het bestuderen
van de duitse nazikunst werkt zeer verhelderend voor wie inzicht in het fascisme wil krijgen. Zeer veel werd als ideologie beleden wat dat niet was. Goebbels
was er een meester in om allerlei uit de
nood geboren, in feite door de omstandigheden opgedrongen maatregelen een
ideologische basis te geven. De gehele
geleide economische politiek was in Italie niet een principiele kwestie, en in nog
mindere mate in Duitsland, maar enerzijds een uitvloeisel van de economische
crisis in de buurlanden en anderzijds, en
vooral, van de oorlogsvoorbereidingen,
die zelf wel principieel waren. Vele van
de kreten van de nazi's geven niet weer
wat ze dachten, maar verbloemden dat
juist. Op zichzelf is er b.v. natuurlijk
niets tegen dat er recht wordt gesproken
„nach dem gesunden Volksempfinden";
integendeel. De fout is echter dat de
nazi's eerst zorgden voor een ungesundes Volksempfinden door middel van
hun propaganda en dan eisten dat daarnaar zou worden rechtgesproken.
Zo meen ik dat de twee laatste punten
van Dr. Dittrichs karakteristiek van het
fascisme geen essentiele punten betreffen. Inderdaad keerden de fascisten zich
tegen alles en iedereen en steunden zij
bij de machtsovername op gedeclasseerde arbeiders, maar zowel in Italie als in
Duitsland is kort na de machtsovername
de invloed van die groep tot niets teruggebracht. Mussolini kreeg de gelegenheid nadat zijn aanhangers Mateotti
hadden gedood; Hitler stelde in de nacht
van de lange messen de arbeidersaanhang buiten werking door hun leiders,
in de eerste plaats Rohm, te vermoorden.
De gebeurtenissen van 30 juni 1934 zijn
uiterst belangrijk voor een begrip van
het fascisme. De arbeiders werden uitgeschakeld, maar aan de andere kant
ook de oude elite uit de keizertijd. Ook
deze oude elite was eerst meegelopen
omdat de nazi's tegen zaken waren waar
zij ook tegen waren, zonder te zien dat
deze programmapunten vooral waren ingevoerd om hun steun te krijgen. De
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fascisten beschouwden zichzelf als een
nieuwe elite, die geroepen was om de
wereld te beheersen. Die elite-opvatting
wordt min of meer achteraf en verschillend gefundeerd. Door Mussolini met
een kunstmatige Romeins-imperium-gedachte (Terza Roma); door Hitler met
een even kunstmatige germaans-ras traditie belichaamd in het rijk (Dritte Reich).
Zelfs het anti-semitisme was niet essentied voor het fascisme als zodanig, zoals
Mr. B. Stokvis in een recente brief in
De Gids nog schijnt te menen. Iedere
andere groep had onder even andere
omstandigheden tot die rol gedoemd
kunnen worden. De jood werd alleen
maar paria gemaakt om daardoor het
bestaan van de nieuwe elite te demonstreren. De jood werd juist uitgekozen
omdat de actie dan aan kon sluiten op
het in Duitsland altijd al aanwezige antisemitisme. Mussolini liet in de eerste tijd
de socialisten deze rol vervullen.
Veel te weinig beseft men hoeveel Hitler
aan Mussolini heeft ontleend. De Duitse
leider is zijn Italiaanse collega dan ook
altijd merkwaardig trouw gebleven, zoals blijkt uit de overbodige redding na
de val van het Italiaanse regiem en de
laatste ontmoeting, enige uren na de
aanslag van 20 juli 1944. Hitler was ook
werkelijk teleurgesteld toen zijn eerste
ontmoeting met de Duce zo slecht verliep. Toen Hitler in 1923 zijn putsch
ondernam, was het programma de mars
naar Berlijn, in navolging van Mussolini's mars naar Rome van een jaar eerder. Hitler is veel meer dan zijn Italiaanse collega door omstandigheden gedwongen bepaalde maatregelen te nemen en
die achteraf principieel te funderen.
Toen hij aan de macht kwam was niet
alleen de reactie in het buitenland daarop veel heftiger, maar door de economische noodtoestand in geheel Europa.
werd Duitsland tot een bepaalde economische politiek gedwongen. Veel beter
dan bij Hitler kunnen wij de grondbeginselen van het fascisme bij Mussolini
zoeken. Diens opvattingen blijken bij
zorgvuldige analyse vooral ontleend aan
V. Pareto, wiens colleges hij in Lausanne
gevolgd heeft, waarbij in 't midden moet
worden gelaten of hij die goed heeft
begrepen. Deze Zwitser, die van 1848
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tot 1923 leefde, ontwierp zijn theorie bewust als antithese tot Marx. Pareto's
hoofdstelling, dat het denken van de
mens bestemd wordt door zijn handelen,
werd in de mond van de Italiaanse leider: „De daad gaat voor de norm uit".
Zorgvuldig Pareto volgend, houdt het
Italiaanse fascisme in zijn begintijd vol
geen ideologie te zijn, want de schrijver
had gesteld dat ideologieen slechts afleidingen (derivazioni) waren van de
instincten. De geschiedenis als telkens
nieuwe variaties op een thema (Roma,
Reich) is ook een van hem afkomstige
opvatting. De staatsvorm wordt volgens
deze socioloog bepaald door de instincten van de elite. Steeds ziet hij die in de
geschiedenis elkaar afwisselen. Deze elite
heerst, de anderen worden overheerst.
Hier ligt de werkelijke aard van het fascisme. Men zou dan kunnen zeggen dat
fascist is hij die meent tot een elite te
behoren en daarom geroepen te zijn
anderen te overheersen, zonder daarbij
de rechtvaardigheid in acht te hoeven
nemen. Men mag zeker niet stellen dat
deze opvatting nu niet meer bestaat en
daarom het fascisme als een puur historisch verschijnsel beschouwen. Men
vindt haar ook niet alleen in de Italiaanse 'Uomo qualunque' en 'M.S.I.', in de
Amerikaanse nazi-beweging van Rockwell of in de Franse 'O.A.S.'. Overal
waar men de elite-gedachte in deze vorm
vindt, is sprake van fascisme, waarbij
zich alle mogelijke bijverschijnselen kunnen voordoen, vanaf religieus fanatisme
tot en met uiterst liberale economische
opvattingen. Voor de Christen is deze
wereldbeschouwing principieel onaanvaardbaar. Ze is echter waarschijnlijk
levender dan ooit. Men mag zich zelfs
afvragen of wij niet staan voor de onontkoombare keuze tussen dit stelsel en
een van de consequenties van het JongHegelianisme, zoals Marxisme of collectivistisch anarchisme.
C. J. Boschheurne

Nieuws in de
Nederlandse literatuur
De poezie-avond in Carr& in Amsterdam
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heeft inderdaad (zie Streven april 1966)
een — volgens de berichten nogal tumulteus — vervolg gekregen in Brussel.
Ondertussen is Poezie in Carre (Bezige
Bij) verschenen, een omvangrijke paperback waarin alle die avond voorgedragen gedichten opgenomen zijn, aangevuld met perscommentaren en foto's
van de dichters. De ontwerper van het
omslag van dit boek, Leendert Stofbergen, heeft zijn taak nogal letterlijk opgevat: hij heeft namelijk elk exemplaar
(oplage 5000 ex.!) eigenhandig van een
echt, ouderwets poezieplaatje voorzien.
Naast een herdruk, Tempel en Kruis
van Marsman (Querido) en een nieuwe
bundel van een bekend dichter, Luxe
van L. Th. Lehmann (Bezige Bij) maar
liefst vijf poezie-debuten deze maal.
Hiervan drie bij de Arbeiderspers, te weten Puinruimen van Henny Vonk, de
bundel die bekroond werd met de Herman van Kuilenburgprijs voor poezie
1965, Ben gat in de lucht van de schilder-schrijver Harry Mesterom, en Brief
van een Verkademeisje van W. A. Wilmink. Achter deze laatste titel gaat inderdaad een bijzonder boekje schuil. De
gedichten die hierin opgenomen zijn,
zijn meer een soort ballades, of zoals de
auteur zelf zegt, liedjes. Hier en daar
doen ze zelfs aan Louis Davids denken.
Natuurpoezie, maar dan niet direct van
het genre dat u verwacht, is te vinden in
De menselijke natuur (Querido) van.
Gerrit Bakker. Door de overdreven publiciteit van pers, radio en t.v. (meisje
van 22 dicht onder het afwassen!) is er
een enorme belangstelling voor het overigens niet onverdienstelijke debuut van.
Neeltje Maria Min (Voor wie mij liefheeft, wil ik heten (Bakker/Daamen).
Vreemd dat dit meisje jaren in het Algemeen Handelsblad publiceerde zonder
dat velen er aandacht aan schonken.
Na zijn gedichten is nu ook het Proza
(Querido) van Leo Vroman in paperbackuitgave verschenen. Op dezelfde
manier uitgevoerd verscheen een herdruk van Garmt Stuivelings befaamde
biografie Het korte leven van Jacques
Perk (Querido).
Ivo Michiels verdubbelde de omvang
van zijn Journal Brut, dat nu als titel
meekreeg Verhalen uit Journal Brut
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(Bezige Bij). Dit is de vijfde, en nu dus
uitgebreide druk.
Bijt u maar (Querido) is de uitnodigende
titel van een bundel half gruwelijke, half
komische stukjes van de psychologiestudente Jos Kroeze.
Het nieuwe boek van Boeli van Leeuwen, De eerste Adam (Van Kampen)
speelt weer geheel op Curacao. Een
franse jezulet en een bewoner van het
eiland worden bier tegenover elkaar gesteld.
Renate Rubinstein bundelde weer een
aantal stukjes, die zij onder het pseudoniem Tamar in Vrij Nederland schrijft,
in Met verschuldigde hoogachting (Querido).
Terwijl zijn lezers op twee reeds lang
aangekondigde romans zitten te wachten, De ontdekking van Moskou en De
zegelbewaarders (waarvan u fragmenten
kunt vinden in De Gids en Randstad) is
Harry Mulisch plotseling voor de dag
gekomen met een uitermate fel en kritisch boek dat geheel gewijd is aan de
geschiedenis van Amsterdam van de
laatste twee jaar, voornamelijk gezien in
het licht van het ontstaan van de Provobeweging. Het boek heet Bericht aan de
rattenkoning (Bezige Bij).
J. Groot

Beeldende kunst
in Belgic
Jordaens in het Rubenshuis
Weinig schilders zijn verder van de hedendaagse sensibiliteit verwijderd dan
Jacob Jordaens. Men moet iets overwinnen om naar zijn drinkers en dronkaards
te kijken, en om zijn in mythologische
figuren verklede (of ontklede) Vlaamse
boeren te genieten is wel enige kunsthistorische goede wil nodig. Het is ons
allemaal een beetje te dik, te volbloedig,
te dicht bij de hoge bloeddruk. Maar
welk een contrast met de overbekende
schilderijen vormen de veel minder bekende tekeningen. Een prachtige verza-
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meling hiervan, afkomstig uit vele grote
musea en uit particuliere collecties, is
tot begin december te zien in het Rubenshuis te Antwerpen.
Het gaat meestal om voorstudies tot
schilderijen. Sommige zijn in alle details
uitgewerkt, verhoogd met waterverf of
gekleurd krijt; andere zijn losse schetsen, vluchtige pentekeningen die al de
kwaliteiten van het handschrift reveleren. Men ontdekt, achter de zware barokschilder, een frisse, spontane en,
zwierige tekenaar. De lijn bezit een verbluffende veerkracht, een spanning en
een dynamisme die nergens geforceerd
aandoen, die voelbaar direct uit de hand
komen. In sommige bladen, zoals het
verrukkelijke Strijdende ruiters, wordt
een beweging, een actie opgeroepen op
een manier die Jordaens tot een rechtstreekse voorloper van de futuristen, en
meer speciaal van Boccioni, maakt. Elders treft de wijheid in het leggen van
licht- en schaduwaccenten, over de vormen been, op een manier die duidelijk
of stand neemt van het motief en zuiver
picturaal — of grafisch — gevoeld is.
Weer andere bladen bewijzen dat Jordaens, bewust of onbewust, de kunst van
het weglaten beoefende — zeker wel het
laatste wat men van hem pleegt te verwachten als men alleen zijn aan 'horror
vacui' lijdende doeken kent. In enige
kleine portretten en dierenstudies tenslotte bereikt Jordaens een indringende
scherpte en een gedepouilleerde zuiverheid die zowel aan de primitieven als
aan de grootste modernen doen denken:
los van elke tijdgebonden affabulatie is
dit tekenkunst die in de edelste zin van
het woord 'klassiek' mag heten.
Twintig Franse schilders in het Paleis
Niet elk weerzien is even verheugend.
Had men ons twintig jaar geleden voorspeld dat wij nog eens ooit geestdriftig
over Jordaens zouden schrijven en dat
Soulages ons zou vervelen, wij zouden
alleen eens medelijdend geglimlacht hebben. In 1966 is het dan toch maar zo
ver. Twintig jaar bestaat nu al een
Frans-Belgisch cultureel akkoord, en om
dat te vieren bracht men in het Brussels
Paleis voor Schone Kunsten werk bijeen
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van twintig Franse schilders die vlak na
de tweede wereldoorlog het meest 'in'
waren, mensen als Hartung, Poliakof,
Soulages, Singier, Manessier, Atlan, Le
Moal. Hun eerste grote tentoonstelling,
aan dezelfde cimaise in 1945, is nu al
historisch: zij gaf de stoot aan het hele
renouveau in de Belgische schilderkunst
en werd mede aanleiding tot de stichting
van de 'Jeune Peinture Beige'. Hun terugkeer op dit ogenblik, na Cobra en
het abstract expressionisme, na de school
van New York, na Zero, na de Pop en
de Op, bewijst nog maar eens, zo dit
nog nodig was, hoe snel wij gaan. Wat
zijn wij alweer ver van deze mooie, te
mooie kunst verwijderd. Zij maakt alleen
nog een charmante en oppervlakkige indruk. Estheticisme, verfijnde salonkunst,
chevaletwerk — deze en meer deprecierende indrukken zijn allicht onrechtvaardig want ook weer voor latere correctie vatbaar, maar zij vertolken in elk
geval het algemeen gevoel bij dit 'vingt
ans aprês'.
Hoeveel jaren zal het nog duren eer wij
dezelfde moeite zullen ondervinden om
ons nog voor de assemblages en de 'ambiances' van nu te interesseren? Eer het
spel met gescheurde affiches, met wentelende projectoren, met kartonnen charcuterie en met stukgeslagen violen ons
even uitgekeken zal voorkomen als thans
de toch wel krachtige spanningen van
Hartung, de kleurengloed van Manessier, de brede gebaren van Soulages, de
somptueuse matte ritmen van Poliakof?
Nee, wij kunnen niet geloven dat hun
kunst voorgoed meegenomen is door de
tijd. Wij hebben momenteel gewoon
geen tijd om ernaar te kijken, we zijn te
druk met andere dingen bezig. Maar
they shall overcome, sure.
Anderen in galeries

De galerie Kaleidoskoop te Gent heeft
uitgebreid tot op de zolder. Daar werd
een kabinet voor. kleine formaten en
grafiek geopend met een expositie van
Lucebert, de Nederlandse dichter, tekenaar en schilder die een der zuiverste
vertegenwoordigers van Cobra blijft:
een grote-mensen-dramatiek in (ogenschijnlijk) kinderlijke krabbels, een ver-
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bijsterend mengsel van pijn en plezier,
een virtuoze onhandigheid, een onbeholpenheid op de toppen van het raffinement. Krakend van ontroering.
En te Antwerpen is het nieuw seizoen
tenslotte ook niet zo kwaad begonnen:
Guy Mees (neonbuizen en nieuwe kant)
in Ad Libitum, Rolleman en Jef Geys in
Kontakt, Arakawa in Wide White Space: alvast genoeg om de zeer slechte expositie van Jack Godderis in C.A.W. te
doen vergeten. Einde oktober openden
dan bijna gelijktijdig drie retrospectieven
van oudere Antwerpse kunstenaars: Carlo De Roover in de Akademie, Floris
Jespers in zaal Wijnen, Lode De Maeyer
in C.A.W.: de eerste twee veelzijdige
virtuozen, de derde een voorbeeld van
rechtlijnigheid.
Marc Callewaert

Beeldende kunst
in Nederland
Nieuwe kunstzalen

Enkele jaren geleden schoten in Amsterdam de kunstzalen en kunsthandels als
paddestoelen uit de grond. Daarna trad
er een tijdelijke stilstand op, al vonden
er wel verhuizingen, vernieuwingen en
uitbreidingen plaats van bestaande gaieties) Krikhaar, d'Eendt, Ina Broerse
bijv.). Vorige maand waren er opeens,
binnen vijf dagen, weer drie nieuwe
kunstzalen bij — twee in het hartje van
de stad, een in de nieuwe zakenwijk in
Amsterdam-oost.
Om met de binnenstad te beginnen: op
de N.Z. Voorburgwal 49 opende Galerie
Partout met een expositie van Paul Werner. Op de Oude Zijds Achterburgwal
62 startte Hans Ferree (ideeenman en
tekstschrijver) z'n Galerie OZA/62 in de
linkerhelft van een juist gerestaureerd,
prachtig dubbel grachtenhuis. Over de
tentoongestelde beelden en gouaches van
Piet Mulders kon ik niet zo enthousiast
zijn, maar de openingsrede van Ferree
was wel de moeite waard. Hij sprak
daarin op luchtige manier over 'Kunst:
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redding uit de status-impasse' en zei o.a.
„Ik ben van mening dat er door de snelle maatschappelijke verschuivingen en
de activiteit van de massapubliciteit danig de kiad in het statuswezen is gekomen. Welk prestige ontleen je aan een
reis naar Egypte als je melkboer daar
ook keen gaat? Welk prestige ontleen je
aan een racegroene Triumph Herald als
alle jongens uit jouw milieu zo'n wagen
hebben? Wat heeft het voor zin om antiek te kopen, als de winkels uitpuilen
van het zeer behendig gemaakte nouveau-antiek? Wat moet je met een diplomatenkoffertje als zelfs de Hema ze verkoopt? Alles is in no-time gemeengoed:
barbecue, whisky, waterskieen, hi-fi installaties. Nieuwe boutiques en bistrots
worden in de krant vermeld zodra ze
open zijn echt, er gebeurt niets
nieuws zonder dat iedereen het meteen
weet, tot groot verdriet van hen die
graag een stapje voor blijven bij de rest
van de mensheid.
Wat moeten die mensen nu? Op welke
wijze kunnen zij hun hunkering naar
prestige stillen?
Mijn antwoord is: met het kopen van
kunst. Wie een schilderij of een plastiek
koopt, heeft de absolute zekerheid dat
niemand hem dit na kan doen. Er is nl.
maar een zo'n schilderij, een zo'n plastiek. Wie een gouache van f 180,koopt, heeft daarmee iets zeldzamers
verworven dan degeen die een Rolls
Royce koopt voor f 68.000,—. Dit besef
begint nu te komen. Langzaam".
Over de derde nieuwe galerie in Amsterdam durf ik pas na enige aarzeling
iets te schrijven. Het is goed gebruik in
de journalistiek om niet over jezelf te
schrijven en ik ben nu eenmaal directeur
geworden van die nieuwe kunstzaal.
Maar omdat er geen commerciele bedoelingen ten grondslag liggen aan Galerie Pribaut vermeld ik hem toch maar
even. Pribaut is nl. een zeer ongewone
kunstzaal. Hij ligt nogal ver buiten de
grachtengordel, in de Wibautstraat, hoek
Ringdijk, tegenover de Banketbakkersschool. Hij is zo ongeveer de grootste
van Amsterdam, met een oppervlak van
12 bij 30 meter. Hij is gesticht door een
reclamebureau, Prad, dat in hetzelfde
gebouw gehuisvest is en dat de beneden-
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verdieping voor een aantal jaren beschikbaar heeft gesteld. Een dergelijke
vorm van modern mecenaat is in ons
land (maar ook daar buiten) eigenlijk
wel heel bijzonder. Pribaut is gestart
met een inmiddels afgelopen tentoonstelling van 101 tekeningen van de grote
Engelse illustrator en cartoonist Ronald
Searle. Het was de eerste keer dat er in
Nederland een overzichtstentoonstelling
van hem te zien was. Searle werd in
1920 in Cambridge geboren. Hij werd
beroemd door z'n serie tekeningen over
de kostschoolmeisjes van St. Trinian's,
die hij op 21-jarige leeftijd in het tijdschrift Lilliput publiceerde. Hij werkt
o.a. mee aan het tijdschrift Punch, waarvoor hij vele omslagen ontwierp en illustreerde een groot aantal boeken,
waaronder Christmas Carol, Those Magnificent Men in their Flying Machines
en — het meest recente — Haven't we
met before somewhere?
Op het ogenblik is er in Pribaut werk
van Lucebert te zien.
CBS

Met een minderwaardigheidscomplex
verliet ik vorige maand de Heintje Hoeksteeg (8) in Amsterdam, waar in de expositieruimte van Drukkerij Sigfrid een
beeld gegeven werd van de huisstijl van
Columbia Broadcasting System (CBS),
een van de grote Amerikaanse radio- en
t.v.-bedrijvers. Aan de hand van foto's,
drukwerk, presentaties, briefpapier e.d.
werd het de bezoeker al spoedig duidelijk met welk een ongelooflijke smaak
en zorg de ontwerper Louis Dorfsman
en zijn medewerkers bouwen aan het
gezicht van CBS. Merk, belettering, vlakverdeling, materiaalkeuze en kleurgebruik zijn perfect. Met een grote mate
van creativiteit komen advertenties, brochures en aankondigingen van televisiefilms tot stand, waar wij in Nederland
vaak geen idee van hebben. Eigenlijk
zouden we al onze omroepzuilen eens
een jaartje naar Amerika moeten sturen
om te laten zien hoe het ook en beter
kan. Het grafisch peil van die zuilen is
nu nog ronduit bedroevend. Zou dat
misschien kunnen komen door een conglomeraat van compromissen?
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Prof ieltje (2):
De graficus
Frits Gramberg

Frits Gramberg is
een bescheiden man.
Hij is niet al te bekend, exposeert weinig, timmert niet
enorm aan de weg.
Op een terrein laat
hij zijn schroom
echter varen: de
jazz. Hij voert ongedwongen gesprekken met grote jazzmusici, die ons land
bezoeken om er
concerten te geven.
Dat is niet zo
vreemd als u weet
dat jazz veel voor
Gramberg betekent
— al in z'n vroege
werk was de invloed
ervan duidelijk
merkbaar en ook nu
nog kan hij niet buiten jazz.
Gramberg werd in
1931 geboren. Hij
groeide op in een
a-artistieke yolksbuurt. Een akademische opleiding
heeft hij niet gehad.
Toch is hij naar
mijn gevoel een
knap en veelzeggend
graficus, ook technisch goed onderlegd. Hout- en linoleumsneden trekken hem sterk aan, maar
noodgedwongen vond hij de goedkopere
kartondruk uit, een grafisch procede
waarbij doodgewoon karton wordt gebruikt als beelddrager. Het leuke van
deze, bij mijn weten alleen door hem
toegepaste, techniek is dat de structuur
van het karton vaak heel verrassend
meespeelt, zonder evenwel pretentieus te
zijn. Toch is de techniek een bijkomstigheid. De kwaliteit van het werk van
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Gramberg wordt in hoge mate bepaald
door zijn bewogenheid (felle afkeer van
rassendiscriminatie), menselijkheid (onderwerpen als vrouw en dochtertje) en
muzikaliteit (jazz). Behalve sterke zwartwit prenten maakt Frits Gramberg ook
prachtige kleurendrukken, tegen vriendelijke prijzen. Ik heb echt het gevoel
dat het werk van deze sympathieke graficus langzaam maar zeker steeds meer
gewaardeerd zal worden.
Paul Mertz

Frits Gramberg, Derkinderenstraat 61 ' ", Amsterdam-w., tel. 135075.
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W etenswaardigheden
Mickery en de Meiden

Al enige tijd is in Loenersloot aan de
Rijksstraatweg 202/204 het kunstcentrum
Mickery gevestigd, waarop ik binnenkort eens uitvoeriger hoop terug te komen. Wat ik nu even aan u kwijt wil is
het lovenswaardige feit dat men tijdens
de voorstellingen van 'De Meiden' van
Jean Genet (geregisseerd door John van
de Rest, gespeeld door Henk van Ulsen,
Hans Culeman en Erik van der Donk)
een expositie heeft georganiseerd van
'De Meiden' van Martineau, een serie
olieverfschilderijen, tekeningen, gouaches en assemblages van de nu 40-jarige
Martineau, die in Den Haag woont en
werkt, autodidact is en lange tijd in Belgie en Frankrijk woonde.
Frieda Hunziker overleden

Enige tijd geleden is Frieda Hunziker
gestorven, 58 jaar oud. Ze was een opmerkelijke verschijning in de wereld van
onze beeldende kunst. Behalve aan sociale en didactische activiteiten wijdde
ze zich met overgave aan de schilderkunst. Ze laat een groot aantal kloeke
doeken na, fors van structuur, prachtig
van kleur.
Wiegersma 75 jaar
7 oktober is dokter Hendrik Wiegersma
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75 jaar geworden. Ter gelegenheid daarvan is in museum Dinghuis in zijn woonplaats Deurne een tentoonstelling ingericht, bestaande uit een reeks recente,
nog niet eerder geexposeerde tekeningen
van zijn hand, aangevuld met schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerk van
o.a. Titus Leeser, Permeke, Wiegman,
Zadkine en Wiegersma zelf. De tentoonstelling, die het thema 'Man en Vrouw'
tot onderwerp heeft is de eerste die ter
afwisseling van de vaste collectie wordt
gehouden en is tot en met 18 december
in het prachtige Dinghuis te bezichtigen.
Tibet

In het Museum voor Land- en Volkenkunde, Willemskade 25 te Rotterdam is
de expositie „Tibet, religieuze kunst"
geopend, die nog tot 16 mei 1967 duurt.
Ze geeft een boeiend beeld van het Tibetaanse Buddhisme, het Lamaisme.
Muziek in het Stedelijk

Het Amsterdamse Stedelijk Museum zet
de reeks uitvoeringen van moderne muziek voor museumbezoekers voort. Zaterdag 19 november om half drie speelt
het kwartet van Misja Mengelberg moderne jazz, zondag 27 november om half
drie en vier uur zijn er concerten van
experimentele muziek.
Paul Mertz
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THEOLOGIE

Th. Rast
Von der Beichte zum Sakrament der
Busse
Patmos, Dusseldorf, 1965, 270 pp., DM.
19,80.
Bij het oplossen van de vele vragen op dit
ogenblik gesteld in verband met de pastoraal en de catechese van het boetesacrament, kan een studie als deze heelwat inzicht bijbrengen. S. bestudeert ni. de catechese van dit sacrament in de voornaamste
catechismussen en catechismuscommentaren,
in hoofdzaak die uit het Duitse taalgebied
welke sinds de tijd van Canisius (1555) verschenen zijn. Zo toont hij aan, hoe de gangbare leer over de privaatbiecht sinds het
concilie van Trente, dat de laatmiddeleeuwse praxis sanctioneert, sterk getekend werd
door de controverse met de gereformeerden
en uitgesproken individualiserende tendensen
manifesteert. Het belijden van de zonden
(het biechten) treedt zo sterk op de voorgrond, dat het schijnt samen te vallen met
het wezen zelf van het sacrament van de
zondenvergeving. Dit alles blijkt duidelijk
uit het eerste deel van het werk, dat de
geschiedenis van de catechese doorloopt. In
de laatste decennien echter heeft de theologie het sacrament weer ontdekt als topuitdrukking van de boete-instelling, en ook de
kerkelijke dimensie van de zondenvergeving
meer onderlijnd. Dit wordt aangetoond in
het tweede deel van het werk. Uit deze
recente visie volgt dan ook normaal een
nieuwe opdracht voor de geloofsverkondiging, die S. voor de catechese bij verschillende leeftijdsgroepen concreet uitwerkt in
het derde deel.
L. Braeckmans

Steph. Pfuertner
Luther and Aquinas. A conversation
vert. Edw. Quinn
Darton, Longman & Todd, London, 1964,
113 pp., geb. sh. 15.
Sinds de Reformatie lijkt de vraag naar de
noodzakelijkheid en de mogelijkheid van de
heilszekerheid een onoverkomelijk knelpunt
in de controverse tussen de katholieke en
de Lutherse theologie. Voor de Duitse reformator is de heilszekerheid heilsnoodzakelijk. Het concilie van Trente, en daarna de
katholieke theologie, houden ze voor onmogelijk. Is deze tegenstelling werkelijk niet te
overbruggen, of berust ze op een misverstand? In dit boekje, een vertaling van
Luther und Thomas in Gesprach. Unser
Heil zwischen Gewissheit und Gefiihrdung
(Heidelberg 1964), belicht de auteur deze
discussie door een vergelijking van Luthers
positie met Thomas' leer over de hoop, die
in deze discussie nog nooit eerder werd beschouwd en toch verhelderend is. Deze
voorlopige studie moet aangevuld worden
door een uitvoeriger onderzoek.
J. Vercruysse

Fichier biblique
sous la direction de T. Maertens, 5me ed.
entiêrement refondue,
Biblica, Bruges, 1965, 936 pp., F. 660.
Het vijfde verschijnen van deze fichier biblique (derde uitgave in 1960) bewijst voldoende zijn nut. 'Entiêrement refondu' slaat
wel meer op de uitbreiding (56 kaarten meer
dan de derde uitgave) dan op het herschrijven van de steekkaarten. De fichier behandelt bijna 500 themata: God (45 fiches),
Christus (105); Kerk (90); H. Geest in de
liturgie (71); in het moreel Leven (98); menselijke realiteiten (65). Iedere kaart geeft
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vooreerst een algemene inhoudelijke beschrijving van het thema. Dan een reeks
oud- en nieuwtestamentische teksten die het
thema illustreren met, in parallelle kolom,
verklarende nota's, waarhij gestreefd werd
de evolutie van het thema binnen de heilsgeschiedenis te doen uitkomen. Een derde,
witgebleven kolom is er voor persoonlijke
aantekeningen. Een analytische tafel en een
referentiesysteem ten behoeve van de prediking (zondagen en feesten) verhoogt ten
zeerste de bruikbaarheid. Met dit werk moet
T. Maertens gefeliciteerd worden; naast de
redactieleiding nam hij het opstellen van
bijna twee derde van de kaarten op zich.
Wie zich met enige inspanning vertrouwd
wil maken met de gevolgde werkwijze, zal
ontdekken wat een rijkdom in deze kaartenreeks verborgen ligt. Geen klare preeknota's
en evenmin een uitgeschreven cursus van
exegese of heilsgeschiedenis, maar een handig, efficient en inspirerend werkinstrument
voor de verkondiging en de bijbelkring.
J. Lambrecht

GODSDIENST
Uta Ranke-Heinemann
Christelijke existentie
De Vroente, Kasterlee, 1965, 123 pp.
Geschriften van bekeerlingen uit de reformatie betekenen zeer dikwijls een verrassende verrijking voor de katholieke geloofsbeleving. Dit is hier zeker het geval. Daarbij
komt nog dat de auteur, als vrouw, bepaalde waarheden dieper aanvoelt en de
nood aan heiligheid in het leven van de
leek heeft ervaren. Het werkje bevat vier
essays: over het wezen van de Kerk, over
het wezen van het geloof, over de vrijheid
van de vrijheid van de christen en over het
christelijk huwelijk. Hoewel op de eerste
plaats geschreven voor de leek, zullen deze
opstellen een uitstekende hulp bieden bij de
geloofsverkondiging in de zielzorg.
L. Braeckmans

Maria en de Kerk
Verslagboek der twintigste Mariale Dagen,
Tongerlo 28 - 30 augustus 1963.
Secretariaat, Tongerlo, 1965, 180 pp., F. 195.
Onze tijd tracht Maria te benaderen vooral
in haar verhouding tot het mysterie van de

Kerk; getuige hiervan het Mariahoofdstuk
dat precies zijn plaats kreeg, tijdens Vaticanum II, in de Constitutie van de Kerk.
Het is daarom een gelukkig initiatief geweest om, in 1963, de Mariale Dagen te
Tongerlo te houden onder het thema 'Maria
en de Kerk'. Dat dit mariale denken aansluit bij een authentieke kerkelijke traditie,
vinden we in het verslagboek uiteengezet
door de eerste twee — en uitvoerigste —
referaten: de verhouding Maria en de Kerk
in de patristiek (A. Emmen) en in de middeleeuwse theologie (Mgr. G. Philips). De
overige uiteenzettingen zijn beknopter van
omvang : C. Strater behandelt op meer speculatieve wijze het moederschap van Maria
en dat van de Kerk, A. Van Haegenborgh
analyseert de houding van (een deel van) de
hedendaagse jeugd tegenover de Mariadevotie, terwijl Z. Antonisse de plaats van Maria in de leer en het leven der orthodoxe
kerken voor ons westerlingen duidelijk
tracht te maken.
C. Traets

J. De Fraine S.J.
Bijbelse vrouwengestalten
Beyaert, Brugge, 1965, 96 pp., ing. F. 50.
Visages bibliques de la femme
par des moniales benedictines de
Herstelle
Desclee De Brouwer, Brugge, 1965, 182 pp.,
F. 75.
Twee boekjes die het hebben over vrouwen
uit de bijbel. P. De Fraine verzamelt hier
een vijftiental korte opstellen uit De Nieuwe
Boodschap. Elk ervan betreft een bekende
vrouw uit het Oude Testament. Dikwijls zijn
de gegevens uit de bijbel nogal karig, maar
S. weet de verhaalelementen te ordenen en
met veel gevoel een levende figuur te evoceren. Hij wil sympathie en bewondering wekken ; de lezing moet leiden tot meditatie.
Ietwat anders is de opzet van de vier monialen van Herstelle. De oorspronkelijk in het
Duits gestelde studies zijn langer, meer thematisch. Men spreekt er over Maagd, Echtgenote en Moeder, over de biddende, de
zondige en de liefhebbende vrouw. Een
zevende en laatste hoofdstuk is gewijd aan
Mirjam, de zuster van Mozes. De stijl is
eerder beschouwend dan verhalend; de
vrouwengestalten die ter sprake komen,
moeten veelal de theologische gedachtengang illustreren.
J. Lambrecht
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Rene Voillaume
In het spoor van Jesus
vert. J. H. P. Jacobs
Lannoo, Tielt / Den Haag, 1966, 160 pp.,
F. 82.
Zoals de vorige werken van Voillaume (Om

het hart van de massa, In liefde onder de
mensen) zijn ook deze meditaties over het
leven van Jesus op de eerste plaats tot zijn
'kleine broeders' gericht, maar raken ze
problemen aan die voor ieder christen thans
van levensbelang zijn, zoals de plaats van
de contemplatie in een geseculariseerd mensbeeld, de mogelijkheid en zin van een persoonlijk ontmoeten van Christus, de roeping
van de christen tot een getuigend anderszijn enz. Het ondubbeizinnig antwoord dat
hij op deze vragen geeft en dat zich aftekent tegen de achtergrond van een der
meest authentische geestelijke bewegingen
van onze tijd, mag zeker niet onbeluisterd
voorbijgegaan worden. De vertaling is goed.
L. Monden

Boekbespreking
als een uitnodiging tot bezinning over wat
de Schrift ons heden nog te zeggen heeft.
E. Verheyden

Gabrielle Bossis
Hij en ik
Nelissen, Bilthoven, 1963 3 , 135 pp., 1 5,90.
Nu menigeen zoekt naar welkome geestelijke lectuur, willen wij de aandacht vestigen
op de derde druk van dit boekje, dat in
Streven, maart 1960, p. 487, bij zijn verschijnen in Nederlandse vertaling een zeer prijzende recensie kreeg.
R.S.

H. Haag
Die Handschriftenfunde in der Wiiste
Juda
Biblische Beitrage, N.F., Heft 6; Stuttgarter
Bibelstudien, 6, Stuttgart, Verlag Kath. Bibelwerk, 1965, 74 pp.

Ludwig Klei, redacteur
Discussie over de Bijbel
Een verzameling radiovoordrachten van K.
Rahner, A. Dreissler, K. Schelkle, e.a.
Nederlands van H. v. d. Vegt pr.
Nelissen, Bilthoven, 1965, 136 pp., f 3,90,
geb. 1 4,90.
Na een nogal beschouwend, doch verhelderend essay van K. Rahner over de inspiratie, leiden Dreissler, Schnackenburg en.
Viigtle de lezer binnen in de moderne exegetische benaderingswijzen van de H. Schrift.
Hun bijdragen komen duidelijk en interessant, ook voor de niet-vakman, over. Hoewel wij een beperking menen te moeten noteren aangaande de laatste twintig pagina's
van VOgtle, die wel erg vakkundig behandeld worden, maar die de overtuigingskracht
en de eenvoud van zijn eerste gedeelte missen. Het essay van Schlier over bijbelse en
dogmatische theologie lijkt misschien niet
zo overtuigend, maar dit zeer lezenswaardig
artikel behandelt dan ook een erg moeilijke
stof, die hier in een te kort bestek uiteengezet diende te worden. Het artikel van.
Schelkle over de Bijbel in de Kerk is als afsluiting lezenswaard. De vertaling van het
geheel was in goede handen. Deze verzameling radiovoordrachten, die op tamelijk
hoog peil staan, moet men zien als een inleiding tot het lezen van de Schrift, eerder

Van dit boekje dat het eerst in 1958 verscheen, bezorgt de schrijver nu een nieuwe
uitgave. De enorme uitbreiding van de Qumranwetenschap vroeg om een bewerking.
Men vindt hier wederom een korte maar
goede samenvatting van de huidige stand
van zaken.
B.

Ernst Dammann
Die Religionen Afrikas
(Die Religionen der Menschheit, Band

6)
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1963, 302 pp.,
1 32,—.
Het is zeker geen gemakkelijke opgave, de
godsdiensten van Afrika met hun bonte verscheidenheid binnen het bestek van een
boek te behandelen, op een voor de nietvakman leesbare, maar ook wetenschappelijk geheel verantwoorde wijze. Deze taak
kan alleen worden toevertrouwd aan een
deskundige, die overvloedige feitenkennis
aan sterke synthetische denkkracht paart.
De auteur van dit boek, die hoogleraar is
te Marburg, heeft aan deze eigen weten te
voldoen. Hij bespreekt op de eerste plaats
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de godsdiensten die in Afrika inheems zijn,
en beperkt zich dan ook in hoofdzaak tot
'zwart Afrika', bezuiden de Sahara, zoals
uit de kaart op pp. XIV - XV blijkt. De
verschillende stammen worden niet een voor
een behandeld, maar de auteur volgt een
algemeen schema, dat telkens door voorbeelden uit de afzonderlijke religies wordt
toegelicht. Deze opzet is mogelijk, doordat
de Afrikaanse godsdiensten ondanks tal van
uiteenlopende details in hun grondstructuur
sterke overeenkomsten vertonen. Zij behoren
tot de groep der zgn. natuurreligies, waarin
de factor 'macht' een dominerende rol
speelt. Dragers van deze macht kunnen zowel persoonlijke als onpersoonlijke grootheden zijn. De wijze waarop de mens deze
macht benadert, is overwegend magisch.
Naast en boven de vele geesten en goden
wordt veelal het bestaan van een hoogste
wezen aangenomen. Dit is vaak een deus
otiosus, die zich niet rechtstreeks met de
mensen inlaat. Het maatschappelijk leven
wordt begeleid door talrijke godsdienstige
gebruiken: de Afrikaan blijkt een door en
door religieus mens. Bijzonder interessant
is het negende hoofdstuk, dat handelt over
de confrontatie van de Afrikaanse godsdienstigheid met de moderne tijd. Ook nu
nog blijft ondanks vergaande secularisatie
de natuurreligie het denken en doen van de
Afrikaan in belangrijke mate bepalen. Wij
kunnen de bewoners van dit werelddeel
daarom niet werkelijk begrijpen, zolang wij
van hun religieuze achtergronden geen kennis hebben genomen.
G. Schreiner

Boekbespreking
king komen) kunnen dan ook niet beter
doen dan zich op de hoogte te stellen, o.a.
door deze brochure, die gebaseerd is op een
lange praktijkervaring.
J. Dicker

Mgr. Garonne

Morale Chrgtienne et valeurs humaines
Lecons de Morale
Questions actuelles Theologie — Pastorale
— Catechêse
Desclee, 1966, 158 pp., BF 100,—.
Een moraalboekje waarin de christelijke
deugden bezongen worden en de christelijke
mens wat op de achtergrond blijft. Dit alles
overigens op prettige wijze.
J. Dicker

POLITIEK

Benjamin Welles

Spain. The gentle anarchy
Pall Mall Press, London, 1965, 386 pp.,
55 s. (5 30,25).
„Spain, a wise Spaniard once said, is a
dulce anarquia — a gentle anarchy. The
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L. 1. E. Geelen-Voss, M. A. J. M. Nevejan

en C. H. G. M. Kuitenbrouwer
Huwelijk en relatieproblemen
(Geestelijke Volksgezondheid). Spectrum,
Utrecht, 1966, 40 pp., f 1,50.
Een verslag van de eerste studiedag van het
Centrum Katholieke Bureaus voor Huwelijksaangelegenheden. „Wij hebben de indruk dat er bij de bestudering en de behandeling van de huwelijksrelatie door de werkers in het veld te weinig kennis wordt genomen van de sociaal-psychologische wetenschap op dit gebied" (Nevejan, p. 23).
De 'werkers in het veld' (en dit zijn al degenen die met huwelijksproblemen in aanra-

surface is calm, deceptively calm, like the
sea on an August morning ( .... ) . Spain is
also a cockpit of conflict". (p. 3). Spanje
verhit in politieke discussies nog steeds de
gemoederen, doet sommigen grijpen naar de
term 'fascist' om de tegenstander mee te lijf
te gaan, anderen naar de obligate tegenterm
'communist', maar zijn problemen worden
in de meeste gevallen besproken door partijen die niet voldoende ter zake kundig zijn.
In Tugh Thomas' boek over de Burgeroorlog (2e verbeterde en uitgebreide druk als
Penguin 1965) en dat van de Engelse historicus Raymond Carr over de periode van
1808 tot 1939 (Spain 1808 - 1939 in de serie
„The Oxford History of Modern Europe",
Oxford, 1966, 766 pp., 63 s.) bezit men
bronnen die stemverheffing overbodig maken. Voor de tijd van 1953 tot heden is het
boek van Welles, zoon van Summer Welles,
oud-alumnus van Harvard en lange jaren
correspondent voor de New York Times in
allerlei delen van de wereld, voorlopig uniek.
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Zes jaar verbleef hij voor zijn blad in Spanje en gezien de uitstekende documentatie van
zijn boek moet hij daar meteen begonnen
zijn het materiaal te verzamelen en te ordenen dat zou Leiden tot dit overzicht van de
sociale en politieke structuur van Spanje van
na de Burgeroorlog en vnl. van dat van na
de Spaans-Amerikaanse accoorden van 1953.
In 11 hoofdstukken worden behandeld: de
persoon van de Caudillo, het leger, de Censuur, de Falange, de Kerk, de oppositie, de
z.g. zwarte legende (n.a.v. een aantal geruchtmakende zaken), de Spaans-Amerikaanse verdragen, de economische situatie en de
monarchie. Geschreven in een prettige, losse
stijl, is het tegelijkertijd zeer zakelijk en presenteert een grote hoeveelheid informatie
zonder dat deze tekst verzwaart. Arrese,
Munoz Grandes, Arias Salgado, Fraga Iribarne, Consejo del Reino, Democracia Social Cristiana, HOAC? Men vindt er niet
alleen de rol die zij spelen in het huidige
Spaanse bestel, maar ook hun voorgeschiedenis, hun relaties tot andere personen en
instellingen, en treffende details tot andere
personen en instellingen, en treffende details
die een ogenschijnlijk vreemde actie of reactie in een duidelijker perspectief stellen of
schijnbaar losse feiten in een logisch verband brengen. Beweringen worden gedaan
op grond van kennis van de feiten en een
enorme hoeveelheid 'inside information'. Het
boek begint over Franco en eindigt met
een aantal regels over hem: als iets uit de
pagina's van Wellis blijkt is het hoezeer het
uitsluitend Franco is die de Spaanse politiek
tot nu toe heeft gemaakt, hoe moeilijk het
vaak is op een afstand de soms ogenschijnlijk tegenstrijdige beslissingen omtrent binnenlandse of buitenlandse zaken van deze
Galicier, die een enorm geduld heeft en altijd de tijd voor zich heeft laten werken, in
een patroon te zien. Door een uitgebreid
register is het boek ook als naslagwerk
bruikbaar. Een belangrijke bron voor de
kennis van het moderne Spanje.
J. M. Lechner

K. P. Tudyka

Das geteilte Deutschland,
Eine Dokumentation der Meinungen
Kohlhammer, Stuttgart, 1965, 206 pp.
Een boek te meer over het zwaarste probleem waarmee Duitsland nog of te rekenen
heeft. De ondertitel spreekt voor zichzelf.
De auteur heeft geen studie geschreven.
Enkel een aantal do cumenten samengebracht rond het thema der wedervereniging.
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De auteur heeft zich echter beperkt tot
Duitse verklaringen. De documentenverzameling wordt aangevuld door een chronologisch overzicht van de evolutie van het probleem.
A. Van Peteghem

SOCIOLOGIE

Robert Presthus

Op weg naar een maatschappij van
organisaties
Vertaling van The Organizational Society,
New York 1962. Aula, Utrecht-Antwerpen,
1966, 352 pp., f 4,50.
Analyses van onze maatschappij en van de
maatschappelijke ontwikkeling komen nogal
eens neer op vage verhalen. Af en toe is er
echter een uitschieter, zoals het inmiddels
klassieke The Managerial Revolution van
James Burnham (1942). Bij het, lezen van
het boek van Presthus wordt men onwillekeurig aan Burnham herinnerd. Maar bij
de laatste stonden de grote lichatmen en hun
leiders voorop. Presthus daarentegen geeft
mede veel aandacht aan degenen die het
niet tot leider hebben gebracht. Hij verdeelt
namelijk het personeel van grote organisaties in drie hoofdgroepen. Allereerst zijn
daar de verticaal mobielen. Dit is de groep
waaruit de eigenlijke managers in de regel
wel zullen voortkomen. Zij danken dat onder meer aan het feit dat zij bereid zijn zich
te conformeren aan de mentaliteit die de
organisatie eist. De organisatie is verder
„opgevuld" met functionarissen met geheel
andere karakterstructuur, de onverschilligen
en de ambivalenten. De onverschillige onttrekt zich zoveel mogelijk. Hij doet zijn
werk min of meer goed, maar hij leeft voor
zijn vrije tijd, voor zijn hobby, voor zijn
gezin. Ons ietwat populair uitdrukkend zouden wij kunnen zeggen dat de onverschillige
zich verhuurt aan de onderneming, terwijl
de verticaal mobiele zich verkoopt. Is het
bestaan van de onverschillige aldus betrekkelijk evenwichtig, de ambivalente employe
heeft het weer bijzonder moeilijk. Het is
eigenlijk de meest tragische figuur in de onderneming. Zijn aspiraties liggen op zeer
hoog niveau, maar zijn geringe of niet relevante capaciteiten stellen hem niet in staat
zijn aanspraken waar te maken. Spanning,
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wantrouwen, teleurstelling zijn het gevolg.
Als men dit zo leest gaat men welhaast twijfelen aan het woord van Professor Katona:
„saturation is merely a result of failure and
frustration", want volgens Presthus is er in
deze gevallen van saturatie, verzadiging,
hoegenaamd geen sprake. Presthus vermaant
ons intussen niet overhaast te ocncluderen
dat de ambivalente voor onze maatschappij
van gener waarde zou zijn. Zijn ongedurigheid vormt juist een goede voedingsbodem
voor nieuwe ideeen.
Opvallend is dat wij in Nederland mijns inziens bij het gebruik van de term „bureaucratische situatie" vooral denken aan een
omgeving met wat Presthus onverschilligen
en ambivalenten noemt. De Amerikaan rekent er echter uitdrukkelijk ook de verticaal
mobiele toe. Presthus tekent overigens aan
dat de verticaal mobielen verre in de minderheid zijn. De onverschilligen zouden in
de grote organisatie de numerieke meerderheid vormen. Zij zouden vooral uit middenstands- en arbeiderskringen voortkomen.
Presthus besluit zijn werk met een kritische
bespreking van het nut van de grote organisatie voor de maatschappelijke vooruitgang. Ook hierin ontwikkelt hij interessante
gedachten. Niet een boek dat men halverwege verder ongelezen terzijde legt.
J. J. Meltzer

J. Vialatoux
Sociologie van de arbeid
Aula, Utrecht, 1966, 181 pp., 1 2,50.
Men kan wel zeggen dat dit boekje niet
over de sociologie van de arbeid gaat. Daarom duidt de oorspronkelijke titel: 'Signification humaine du travail' beter de inhoud
aan omdat „Een psychologie, een sociologie
en een moraal van de arbeid (de Schr.) leiden tot een philosophie van de arbeid". Het
is een niet altijd even gemakkelijk te lezen
studie, maar deze bezinning over het wezen
van de arbeid en de daaruit volgende consequenties zijn belangrijk genoeg om zich
er in te verdiepen. Duidelijk blijkt namelijk
weer eens te meer hoe een bepaalde fundamentele theorie over de arbeid en zijn betekenis voor de mens bepalend kan zijn voor
heel een politiek en sociaal systeem. Bewustzijn van dit feit alleen al bij de 'arbeiders' zou misschien tot het praktische inzicht kunnen leiden dat zij ook wel degelijk
zelf het karakter van de arbeid enigszins
mee kunnen bepalen.
J. Dicker
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GESCHIEDENIS
P. Th. van Beuningen
Wilhelmus Lindanus als inquisiteur
en bisschop
Bijdrage tot zijn biografie (1525 1576)
Van Gorcum en Co, Assen, 1966, 434 pp.,
2 pltn, 1 kaart.
In dit proefschrift van de Nijmeegse universiteit handelt de auteur over een der voornaamste kerkelijke personaliteiten van de
16e eeuw in de Lage Landen. Wilhelmus
van der Lindt, gewl. Lindanus genoemd,
werd in 1525 te Dordrecht uit een regentenfamilie geboren, studeerde aan de Leuvense
universiteit onder de bekende Ruard Tapper en Tiletanus, was hoogleraar te Dillingen in Duitsland van 1554 tot 1557, daarna
drie jaar inquisiteur in Friesland, en van
1560 tot 1569 deken aan de Haagse Hofkerk en inquisiteur van Holland van 1563
tot 1566, maar ten tijde van de beeldenstorm
moest hij uit Den Haag vluchten. In 1561
werd hij benoemd tot bisschop van het pas
opgerichte bisdom Roermond, maar kon
slechts, na twee vruchteloze pogingen tot
oprichting van het bisdom, onder Alva in
1569 bezit nemen van zijn zetel, tot hij na
zeven jaar intense pastorale activiteit in
1576 opnieuw de vlucht moest nemen. De
laatste twaalf jaren van Lindanus' leven,
met zijn benoeming en aanstelling tot tweede bisschop van Gent in 1588, waar hij
reeds na zes maanden overleed, zoals ook
zijn politieke bedrijvigheid en zijn wetenschappelijke betekenis op theologisch gebied, hoopt de auteur in een tweede deel te
kunnen behandelen. Hij stelde een uitgebreid en internationaal bronnenonderzoek
in, en slaagde erin, ook met verwerking van
reeds bestaande studien over een of andere
episode van Lindanus' leven, een zeer degelijke en ook vlot geschreven biografie van
deze merkwaardige man en vruchtbare theologische en katechetische schrijver te schetsen. Zo kon hij bijv. over de inquisiteursperiode van Lindanus een mildere en meer
genuanceerde uiteenzetting geven: dat deze
in Friesland faalde, lag meer aan de tegenstand van het Hof en de Staten en aan zijn
eigen emotioneel optreden, dan aan echte
strengheid, terwijl hij gedurende zijn inquisiteursperiode in Holland geen enkele executie of verbanning bewerkte, al lichtte hij
wel Brussel en Madrid in over de snel toenemende ketterij. Na zelf jaren in deze peri-
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ode te hebben gewerkt en in enkele studien
over Lindanus te hebben geschreven, kunnen wij met kennis van zaken getuigen, dat
dit een eersterangs monografie is, die uitmunt door degelijkheid, breedheid van behandeling en van visie, vlotte stijl en verhaaltrant, en een zakelijk, objectief oordeel.
M. Dierickx
Max Brod

Johannes Reuchlin and sein Kampf.
Eine historische Monographie
Kohlhammer, Stuttgart, 1965, 359 pp., geill.,
geb. DM. 28,—.
Max Brod is reeds bekend als schrijver o.a.
van verschillende romans en van biografieen
van Kafka, Heine en Janacek. Sinds 1939
leeft hij in Tel-Aviv. Tegen zijn 80e jaar —
hij werd geboren in 1884 — ondernam hij
een monografie over Reuchlin. Hij werkte
eraan van december 1961 tot maart 1965.
Deze voorliefde van de Joodse schrijver is
begrijpelijk. Reuchlin (1455 - 1522), legist
van beroep, maar meer vermaard als humanist, na en zelfs naast Erasmus, was een
voor zijn tijd uniek kenner van het Hebreeuws. In de jaren vlak v66r Luthers optreden bracht de strijd v66r en tegen de veroordeling van de Talmud heel Europa in
beroering. Reuchlin werd de kampioen van
de Joodse vrijheid, voornamelijk in zijn
werk 'Augenspiegel' (= bril!), 1511 gedrukt.
In de voor onze oren ongelooflijk brutale
polemiek stonden de vooraanstaande humanisten van heel Europa aan zijn kant. Hij
werd niettemin, na processen die tot 1520
aansleepten, door paus Leo X veroordeeld.
Inmiddels werkte Reuchlin aan zijn 'De arte
cabalistica', een uiteenzetting en apologie
van de Joodse mystiek van de Kabala. Het
kwam in 1517 van de drukker. Het zijn
vooral deze werken, naast overigens vele
andere facetten van Reuchlins bewogen geschiedenis, die Brod in hun historische achtergronden beschrijft. Hij duet dit met evenveel eruditie als menselijk begrip, in zijn
levendige, zeer persoonlijk gekleurde stijl,
met evenveel gevoel voor het grote geheel
als voor het markante detail. Een typisch
Joods werk, in de beste zin van het woord.
P. Huizing
Nicolas Platon

Crete
trad. du Ms. original par P. Charamis et
J. Marcade (Archaeologia Mundi, 3).
Edit. Sequoia, Brussel, 1966, 236 pp., 125
ill. voor een deel in kldr., geb. F. 495.
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In de befaamde reeks Archaeologia Mundi
verschijnt dit rijk geillustreerde boek over
het oude cultuurcentrum Kreta. Niemand
minder dan de beroemde Nicolas Platon,
die sinds dertig jaar aan de opgravingen op
Kreta deelneemt, er zelf heelwat leidde, en
het museum van Herakleion organiseerde
waar de gevonden schatten bewaard worden, schreef de tekst. In een eerste kapittel
doorloopt hij met de lezer de talrijke problemen die de opgravingen aan de archaeologen stelden, moeilijkheden van datering,
van oorsprong, van betekenis, een onontcijferbaar geschrift, enz. Daarna neemt hij de
lezer mee op zijn ontdekkingstocht naar de
gepaste methoden, naar de ontcijfering ook
van het Lineair B, naar het verlopen van
een opgraving, de restauratie en bewaring
der beschadigde resten. Pas daarna beschrijft hij dan in een derde en laatste
hoofdstuk de resultaten van een onderzoek
van tachtig jaar, dat begon met Evans en
nog steeds voortduurt. Wij staan verbaasd
over de hoge graad van beschaving die Kreta in het tweede millenarium ve5r onze tijdrekening bereikte: dit treft des te meer daar
dit vulkanisch eiland met zijn hoge bergtoppen niet grater is dan de randstad Holland
en op onze dagen amper een half miljoen
inwoners telt. Een hoogstaande sociale organisatie met indeling volgens de standen en
weinig slaven, onder leiding van een koningpriester, maar met een matriarchaal stelsel
en een vooraanstaande plaats voor de
vrouw. Men vindt er paleizen met honderden kamers die een echt labyrint vormen,
rijke versieringen, mooie vazen, een prettig
maatschappelijk leven, geloof in de natuurkrachten en een ontwikkelde cultus. Het
water werd in de paleizen aangevoerd van
15 km ver, de huizen hadden verscheidene
verdiepingen en sanitaire installaties, dit 35,
37 eeuwen geleden! De talrijke platen, waarvan een groot deel in kleurendruk, laten in
beeld zien wat de tekst uiteenzet. Werkelijk,
wie zin heeft voor wat des geestes is, garanderen wij bij de lezing een hoogstaand
intellectueel en esthetisch genot.
M. Dierickx
G. Serbanesco

Histoire de la Franc-Maconnerie
universelle
Son rituel, son symbolisme
Tome III: 1815 - 1851.
Les Editions 'Demange', Paris, 1966, 536
pp., geill., geb. 72 FFr.
Dit is minder een geschiedenis van de universele geschiedenis van de vrijmetselarij
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dan een reeks monografieen, die vooral
Frankrijk aangaan. Enerzijds zijn er hoofdstukken over de restauratie in Frankrijk na
de val van Napoleon, de revolutie van 1830,
de monarchic van Louis-Philippe, de revolutie van 1848, en Napoleon III tot 1851,
waarin enkele maconnieke gegevens voorkomen, aangevuld met een hoofdstuk van
twintig bladzijden over de Franse magonnerie van 1815 tot 1851. Anderzijds publiceert
de auteur de ritualen van enkele hogere
graden van de vrijmetselarij en ook van de
lagere graden van de Carbonari. Twee lange bijlagen van telkens een honderdtal bladzijden handelen over de vrijmetselarij in
Roemenie van het begin tot heden en over
de Italiaanse vrijmetselarij. De auteur citeert uitvoerig allerlei bronnen, geeft pikante details, maar is geen historicus die men
vertrouwen kan schenken.
M. Dierickx

Josef Grisar S.J.

Maria Wards Institut vor ROmischen
Kongregationen (1616 - 1630)
(Miscellanea Historiae Pontificiae, XXVIII).
Pontificia Universita. Gregoriana, Rome,
1966, XXXII - 813 pp., 2 pltn, ingen. 8000
lire.

lijke bul van 13 januari 1631 haar instituut
opheft en zijzelf gevangen wordt gezet, drie
weken later. (Ter vergelijking : de jezuietenorde werd in 1773 door de paus opgeheven
en zijn generaal gevangen gezet). Het is een
der meest tragische gevallen in de hele kerkgeschiedenis: de paus verbiedt een werk dat
later als een uitstekend apostolaatsmiddel
algemeen werd aanvaard; deze door God
geinspireerde vrouw, die zich altijd een trouwe onderdaan toonde van de Kerk, wordt
gebrandmerkt als een hardnekkige opstandelinge; tenslotte werd de opheffing bevolen door mensen met de beste bedoelingen.
Mary Ward had gebreken, zoals Grisar aantoont, maar haar hoofdfout bestond erin
dat zij, lang voor vele anderen, bepaalde
noden van de Kerk scherp aanvoelde en er
een aangepast middel voor vond. Vermelden
wij nog dat meer dan honderd bladzijden
handelen over religieuze toestanden in de
Zuidelijke Nederlanden en Luik. Wij kunnen slechts hopen dat de ervaren auteur
ook de laatste levensfase van deze merkwaardige Mary Ward moge beschrijven met
dezelfde kritisch-wetenschappelijke zin, dezelfde openheid van geest en dezelfde synthetische visie. Een bock als dit werkt bevrijdend in onze postconciliaire tijd.
M. Dierickx

P. Verbraken
Wij zullen het geval van Mary Ward niet
met dat van Galilei gelijkstellen, maar er
zijn wel vele punten van overeenkomst. De
Engelse kranige en vrome vrouw Mary
Ward stichtte in 1609 te Sint-Omaars een
instituut voor vrouwen, gaf dit in 1611 de
regel van de jezuietenorde en wilde deze
kloosterzusters in het apostolaat van de
Kerk inschakelen, vooral voor de opleiding
van de meisjes. Deze 'Jesuitinnen' kregen de
steun van de bisschop van Sint-Omaars en
in 1616 zelfs een lovend schrijven van Rome. Zij zwermden uit in de zuidelijke Nederlanden, Engeland, Duitsland, Oostenrijk,
Hongarije en Italic. Maar het instituut kreeg
vele tegenstanders, die zich geen vrouwenklooster konden voorstellen zonder clausuur. Sinds veertig jaar wijdt de grote historicus Josef Grisar, professor emeritus van
de Gregoriana te Rome, zijn beste krachten
aan de studie van Mary Ward. Na verscheidene publikaties sinds 1927 legt hij ons nu
een omvangrijk en uiterst interessant werk
voor. Hij behandelt erin de pogingen van
Mary Ward om haar instituut door de paus
bekrachtigd te zien, maar de Romeinse in-

stanties worden z6 bewerkt, dat een pause-

Naissance et essor de l'Eglise
Les premiers siecles chretiens
(L'Eglise aux cent visages, 24).
Edit. du Cerf, Paris, 1966, 224 pp., ing.
N.F. 12.
Dom Verbraken van de abdij van Maredsous bundelt in dit bock een reeks artikelen
verschenen van 1963 tot 1966 in het tijdschrift Feu Nouveau van het bisdom Doornik. Terecht meent de geleerde auteur dat
de Kerk in de eerste acht eeuwen fundamentele optics heeft gedaan die nog steeds
de leer, de cultus en de spiritualiteit van de
Kerk bepalen. In zeventien afgeronde
hoofdstukken, verhaalt hij in een vlotte
taal, synthetisch en interessant de verscheidene aspecten van de Kerk der eerste eeuwen. Men moet hier geen eruditie in zoeken, al toont de auteur dat hij van heel wat
betwiste kwesties op de hoogte is. Kerkhistorici zullen hier niet veel nieuws vinden, maar voor een ruim publiek lijkt ons
dit prettige, vlotte overzicht werkelijk ge-

slaagd.
M. Dierickx
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Heribert Raab
Kirche and Staat, von der Mitte des
15. Jhrh. bis zur Gegenwart
(D.T.V.-Dokumente).
D.T.V.-Verlag, Munchen, 1966, 372 pp.
In deze pocket geeft Raab eerst een uitvoerig exposé over de verhoudingen van Kerk
en staat: na een beknopt overzicht over de
periode van de Constantijnse vrede in 313
tot het einde der middeleeuwen, dat dan
ook oppervlakkig en ongenuanceerd aandoet, gaat hij dieper in (pp. 36 - 139) op de
verhoudingen van Kerk en staat in Duitsland en Oostenrijk; slechts of en toe, en
vooral natuurlijk voor de periode onder de
Franse revolutie, spreekt hij ook over andere landen. Deze eenzijdigheid stelt hem echter in staat het probleem tamelijk grondig
te behandelen. Daarop volgen dan 117 documenten, behalve een paar, van het midden
der 15e eeuw tot 1962; maar weer gaat het
uitsluitend over Duitse verhoudingen. De
nieuwe stellingen van het He Vaticaans
concilie moet men hier dus niet zoeken. In
zijn genre kan dit pocketboek vele diensten
bewijzen. Een uitvoerig register van 40 kolommen verhoogt aanzienlijk de bruikbaarheid.
M. Dierickx

LITERATUUR

Frans de Bruyn
De holbewoners
Verhalen
Manteau, Brussel/Den Haag 1965, 142 pp.,
9,90.
Onder deze titel bundelt de auteur, te onzent bekend als de schrijver van de 'Vrije
Vlaamse Velletjes' in Vrij Nederland en als
redacteur van Vandaag, een vijftal verhalen.
Ongelijk van lengte en waarde vertonen alle
eenzelfde neiging tot het bizarre, hallucinerende, waarbij de auteur woorden, woordfantasieen, gedachten en verbeeldingsexplosies belangrijker vindt dan verhaal en verhaalstructuur, maar waarbij de lezer uiteindelijk zo niet bedrogen, dan toch teleurgesteld uitkomt. Waar een en ander omslaat
naar het groteske, zoals in het verhaal 'De
knikkers' — jongens straffen er hun vroegere onderwijzer met de methoden die hij

voor hen gebruikte is de schrijver op
zijn best. Interessant om het thema : het
prijsgeven van de bestaande samenleving
voor een eenzaam oer-bestaan, weet toch
het titelverhaal en het erbij aansluitende
'Het landhuis' niet te overtuigen door woorden teveel en verhaal te weinig. Verveelt
men zich bij de lezing wel niet, ronduit genoegen onthoudt zij wel.
J. J. E. van Dijck
Willem Frederik Hermans
Nooit meer slapen
De Bezige Bij, Amsterdam 1966, 250 pp.,
1 9,50.
Alfred Issendorf, een jonge en ambitieuze
en in oorspronkelijke zin onnozele doctorandus, trekt naar Noorwegen om op een
expeditie in onontgonnen gebied de bewijzen te vinden voor een hypothese van zijn
prof en daarmee tevens het materiaal voor
een laudabele en professorabele dissertatie
van hemzelf. Zijn vader is op een expeditie
verongelukt op de dag dat zijn benoeming
tot hoogleraar afkwam: de tocht van de
knappe zoon is opgezet om „revanche te
nemen voor de dood van mijn vader" (p.
179). Men hoeft geen doorgewinterd Hermans-lezer te zijn om te bevroeden, dat die
expeditie zal mislukken. De stof voor de
roman wordt geleverd door het verslag van
die mislukking; een uitermate boeiend verslag, meesterlijk in zijn trefzekere notitie
van relevante details, Kafka waardig in de
beschrijving van Alfreds verwarrende belevenissen met Noorse universiteitsmensen en
onvergetelijk in de evocatie van het onmenselijke landschap Finnmarken.
Nooit meer slapen is echter meer dan een
reisverslag, het is een roman van W. F.
Hermans ; dat wil zeggen dat het boek
tevens een demonstratie is van diens pessimistische levensvisie: het leven heet „een
soort specifiek gemiddelde van ellende" (p.
177). Voor de doctorandus resulteert de expeditie niet in een proefschrift; zij levert
hem de proef op de som voor Hermans'
stelling, dat het leven een zinloze chaos is
en de mens een nietig wezen in het sadistisch universum. Alleen zwemmen en slapen
blijken voor de hoofdpersoon tijdelijke ontsnappingsmogelijkheden, als het fiasco van
zijn wetenschappelijke ambitie hem het verlies van de illusie en de winst van een volwassen inzicht in zichzelf heeft opgeleverd;
hij mag zich nooit meer in slaap laten wiegen door illusies, ook niet door die van een
verlossende dood, want de dood is „nook
meer slapen" (p. 217).
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Alfred Issendorf heeft op aarde geen stenen
van de hemel gevonden: de door hem gezochte meteorieten blijken onvindbaar. Zijn
knapheid heeft geen bewijzen opgeleverd
tegen de domheid van zijn zusje dat in God
gelooft „Mijn ambitie, iedere ambitie,
wordt om te stikken van de lach, zo gauw
je het gevoel hebt dat het er alleen maar om
gaat je gelijk te bewijzen voor een dom
meisje dat in god gelooft" (p. 179). Wat
hem resteert, is de wetenschap dat niemand
zich hoeft te verwijten dat hij in den blinde
leeft, maar „geen enkel bewijs voor de hypothese die ik bewijzen moest.", zoals de
slotzin van het boek meldt.
De furor van Hermans, zijn verbeten wil tot
onthulling van de condition humaine zetten
zijn stijl onder hevige spanning ; zijn schrijftrant is in zijn directheid verwant aan die
van Multatuli. Wat als een boeiend reisverslag begint, verdiept zich gaandeweg tot een
meeslepende roman. Al vinden verhaal en
visie elkaar hier niet zo volkomen als in De
donkere kamer van Damocles (er is vooral
in de dialogen een zeker academisme te bespeuren), dit verhindert niet dat Nooit meer
slapen op het gebied van de Noordnederlandse roman wel het boek van het jaar
mag heten.
F. van Tartwijk

Fons Sarneel
Inleiding tot het lezen van romans
Jeugd en cultuur, Tervurenlaan 221, Brussel
z.j., 52 pp., f 2,25 B. fr. 30.
Het is een genoegen hier de aandacht te
kunnen vestigen zowel op het tijdschrift
Jeugd en cultuur als op een daarin verschenen reeks artikelen, die nu, bijeengebracht
in een handzaam boekje, toegankelijk zijn
voor een ruimer publiek. Men zou Jeugd en
cultuur het jongere zusje van Streven kunnen
noemen, zijnde een algemeen - cultureel
„maandschrift voor de studerende jeugd
van noord en zuid", geleid door twee paters,
zij 't Dominicanen. De neerlandicus Fons
Sarneel, medewerker ook aan Raam (exRoeping) en het weekblad Vrij Nederland,
herstelde met deze uitgave in zijn oorspronkelijke eenheid wat, naar zijn eigen woorden,
in Jeugd en cultuur slechts stuksgewijs kon
verschijnen: zijn Inleiding tot het lezen van
romans. Eenheid is hem dierbaar; de grootste verdienste van zijn inleiding is de beklemtoning van de compositorische eenheid
van de roman, van de samenhang en samenklank der delen in een symfonische harmonie. Zijn analyse van de roman Een Hol-
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lands drama is meerszins een schoolvoorbeeld van de synthetische benaderingswijze,
door Sarneel knap toegepast. Hij schrijft
zijn lees-lessen voor gevorderden in een stijl
die men het prettigst als speels kan aanduiden en die achter zijn luchtigheid een stevige
belezenheid in moderne werken aangaande
de literatuurwetenschap verbergt. Menig
jeugdige, in de cultuur belangstellende lezer
zal aan deze inleiding zijn handen vol hebben; zij lijkt daarom niet misplaatst in de
handen van menig Streven-lezer, die wellicht
over minder jeugd, maar, naar mag worden
aangenomen, over meer leescultuur beschikt
dan de scholieren van noord en zuid, voor
wie deze inleiding aanvankelijk was bedoeld.
Als kritisch lezer zal hij constateren, dat
het geschrift van Sarneel belangwekkend
genoeg is om met hem op punten van
mening te verschillen. (Er is inmiddeis een
herziene herdruk van deze inleiding aangekondigd).
F. van Tartwijk

Frans Smets
Het vierkant
Kosmos, Amsterdam/Antwerpen, 1965, 130
pp., f 7,90.
De jonge tapijtfabrikant Eric van Galen vertelt zijn leven en dat van zijn medeburgers
in een kleine Vlaamse stad. Ambitieus neemt
hij de tapijtweverij van zijn vader over, hij
trouwt en gaandeweg voelt hij zich meer en
meer benepen binnen het vierkant van zijn
huis, wanneer zijn vrouw opgaat in politieke
en artistieke activiteiten. De Vlaamse ijveraar die haar vader is en een Italiaanse
vrijgezel die zich als antiquair komt vestigen,
hebben haar in hun macht gekregen. Een en
ander vergiftigt hem het liefdes- en gezinsleven, zijn bedrijf betekent enig soulaas.
Italianitis, een verhouding met de artistiekeling, verdenking van zijn zoon als overspelige
met zijn vrouw, verlies van de sympathie van
zijn kinderen, dat alles is dramatisch genoeg,
maar als de beschuldigde zoon in het Vreemdelingenlegioen heeft dienstgenomen en bij
een actie de dood vindt voor de berouwvolle vader hem heeft kunnen loskrijgen, lijkt
het hoogtepunt bereikt; de anticlimax blijkt
de vermeendheid van verhouding en overspel; een 'comedy of errors' was al niet
meer mogelijk, maar de tragedie wordt nu
de bodem ingeslagen. Compositorisch is deze
debutantroman, eerder een groot verhaal
dan een kleine roman, een mislukking.
Doordat het gebeuren in retrospectie verhaald wordt, memoires van een anderen wel,
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zichzelf verre van scherpziend man, ontneemt de auteur zijn ikfiguur de eis te worden wat hij is. De laatdukendheid in toon
en teneur — het stadsleven wordt als Vlaamse kleinsteedsheid, het Vlaamse patriottisme
als benepen bekrompenheid getekendheid —
krijgt nergens door tegenwicht van gevoelige
betrokkenheid de diepe tragiek bij alle satiriekheid die een Elsschot kenmerkt en dierbaar maakt! Trefzekerheid en geestrijkheid
in bewoorden — typeren lijkt teveel gezegd
— lossen hun belofte in deze roman nog niet
in, niet functioneel als ze zijn binnen het
geheel. Het vierkant kreeg in de Kosmos
Eerstellingen-Prijsvraag de derde prijs.
J. J. E. van Dijck
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R. Godden

Een stukje van de hemel
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1966,
223 pp., 1 1,95.
Een zeer gevoelig en romantisch verhaal
over achterbuurtkinderen in een Londense
straat. Ondanks veel onbegrip van de kant
van veel grote mensen, die gehandicapt worden door hun eigen belangen en inzichten,
komt alles goed terecht door toedoen van
een ongetrouwde vrouw, die nooit iets in
haar leven had gepresteerd, maar die aan
haar leven zin wist te geven door de kinderen te begrijpen. Een soort sprookje.
R.S.

Johan Daisne

Het geluk —
Wat is magisch-realisme
Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 96 pp.,
1 2,90.
In dit nummer van de Marnix-pockets is
een lees- en luisterspel afgedrukt, dat speelt
in de twee bedrijven van ons bestaan: dat
van de gedachte, en dat van daad en droom.
Het spel is een goed voorbeeld van hetgeen
Daisne in zijn essay: „Wat is magisch-realisme" in de tweede helft van dit boekje
uiteenzet. Om meer dan een reden leest men
Daisne met groot genoegen en aandacht.
Een dezer redenen is zeker ook zijn zeer
verzorgde taal. Daisne beschikt over een
zeer fijne pen.
Joh. Heesterbeek

Reeks 'Ontmoetingen'
Desclee De Brouwer, Brugge, 1 7,25 of
F. 30 per nummer:
61. Andries Poppe

OdOn von Horvath
1965, 64 pp.
62. Martin Mooy

Adriaan van der Veen
1965, 64 pp.
63. L. H. Pelzer

Leo Vroman
1965, 78 pp.
64. Gerard Verbeek

Marnix Gijsen
1966, 70 pp.
65. J. E. van Ackere

Gabriele d'Annunzio
1966, 48 pp.
66. Willy Spillebeen

Jos de Haes
1966, 72 pp.
Gabriel Smit

Variaties van liefde
Utrecht, 1966, 70 pp., 1 4,90.
Een bundeltje gedichten waarin een drietal
vertaalde gedichten van de engelse dichter
Yon Silkin. De bundel opent met een aantal
verzen, verzameld onder een titel die tevens
de titel van de gehele bundel is; gedichten
gewijd aan adventsgedachten en een achttal
over de goede Week vormen de tweede helft
van deze uitgave. Een heldere eenvoud
kenmerkt Smits gedichten — ook een diepe
ernst en een sterke Godsliefde. Een kleine
bundel met een bijzondere inhoud.
Joh. Heesterbeek

De laatste zes nummers van de reeds imponerende reeks 'literaire monografieen' staan
op een behoorlijk peil; die over Marnix
Gijsen (Verbeek) en die over Jos De Haes
(Spillebeen) plaatsen we heel hoog, zonder
daarom 'Odtin von Horvath' (Poppe) te onderschatten, noch een van de andere.
Twee vreemden worden behandeld, twee
Nederlanders, twee Vlamingen. De twee
Nederlanders verbleven, evenals Marnix Gijsen, een geruime tijd in de U.S.A. ; Van
der Veen is, zoals Gijsen, voorgoed in zijn
land terug ; Vroman daarentegen vindt ginder zijn tehuis. De Hongaarse Oostenrijker von Horvath (1901 - 1938) schreef toneelstukken en romans; hoe zou hij, zonder
dat vroegtijdig omkomen, doorgegroeid zijn?
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— De Nederlander Van der Veen werkte
zich op, uit niets dan armoede, tot vooraanstaand journalist en romancier. — De andere Nederlander Vroman vluchtte voor de
Duitsers in 1940: het avontuurlijk bestaan
lijkt deze begaafde dichter en tekenaar
voorgoed te hebben getekend. — Onze
landgenoot en culturele vertegenwoordiger
Marnix Gijsen wordt voorgesteld met evenveel eerbied als penetratie : zijn verbazende
werkzaamheid en veelzijdige aanleg, zijn gewijzigd levensinzicht, zijn moralisme, profetisme zelfs en krampachtige ontgoocheling.
— De aristocratische en avontuurlijke d'Annunzio (1863 - 1938), dichter, toneelschrijver, romancier, komt voor als een late incarnatie van Byron (die dan lang mag
— De schrale dichter De Haes zou
een onmogelijke synthese najagen: de menselijke conditie en groei met de geestelijke
eeuwigheid. Maar al te moeizaam worstelt
hij met een onverbiddelijke verstikking . . . .
Verscheidene nummers uit de reeks „Ontmoetingen" moeten hoog aangeslagen worden. Reken de nummers 64 en 66 daar gerust bij.
Em. Janssen

linck) . . . . Volgt 'Envoi' (Van de Woestijne).
Bij de keuze van mensen en teksten kan een
Vlaming wel vitten, anders schakeren, corrigeren ; iedereen moet toch het verantwoordelijke en verdienstelijke werk erkennen.
Persoonlijk hebben we, bij verschillende
schrijvers, dingen leren opmerken die we zo
nog niet gezien hadden.
Em. Janssen

Franz Kafka aus Prager Sicht
Academia, Verlag der Tschechoslowakischen
Akademie der Wissenschaften, Prag, 1966,
303 pp.

Men begrijpt de bedoeling van de 'collection bilingue' : zonder al te grote inspanning
kan de niet-nederlandse lezer bredere literaire teksten doorwerken en smaken ; — en
een verzameling als deze kan ons alleen
verheugen. Professor Pierre Brachin is zeker
competent; zijn medewerkers hebben tijd
noch moeite gespaard om van het Franse
proza telkens waardevolle weergaven te maken. En het 'apergu historique' vooraf getuigt van evenveel kennis als waardering.
De verzameling bevat op een uitzondering
na grote verhalende teksten, vanaf Van-nuen-straks tot aan de tweede wereldoorlog.
Na 'La charte du renouveau' (Vermeylen),
zijn ze ingedeeld in 'Au contact de la glebe'
(Claes, De Pillecijn, Streuvels), — 'Voix interieures' (Streuvels, Gilliams, Timmermans,
Walschap, Roelants), — 'Humour et ironie'
(Teirlinck, Elsschot, Brulez, Gijsen), —

Op 27 en 28 mei 1963 vond in Liblice een
literair-ideologische conferentie plaats die
geheel aan Franz Kafka was gewijd. In
Streven van februari 1966 wezen wij reeds
op het grote belang van deze conferentie,
aangezien dit de eerste keer was, dat marxisten zich durfden te confronteren met een
voor de communisten zo moeilijk verteerbaar schrijver als Kafka. De Tsjechoslowaakse Academie van Wetenschappen heeft
het moedige idee gehad de in Liblice gehouden referaten in extenso of te drukken en de
Duitse tekst is nu toegankelijk voor een
breder publiek.
Naast progressieve geluiden van mensen als
Garaudy, Fischer en Goldstiicker vindt men
ook de bijna klassiek-marxistische stellingen
weer terug als zou Kafka bijvoorbeeld eigenlijk toch marxist geweest zijn. Het belangwekkende van deze conferentie was
echter, dat juist tegen deze officiele mening
protest aangetekend kon worden. De conferentie verliep dan ook anders als men zich
aanvankelijk had voorgesteld: Kafka zelf
werd geeerd, ondanks het feit, dat de meeste deelnemers aan de conferentie toch maar
weinig oermarxistische gegevens in zijn werk
konden vinden.
Het verslagboek van de conferentie is verlucht met een groot aantal foto's, niet alleen
van de bijeenkomst in Liblice maar ook van
Kafka zelf.
Voor wie enigszins op de hoogte wil blijven
van de veranderingen die langzamerhand in
het marxistische denken optreden lijkt ons
dit een onontbeerlijk boek. Juist de problemen die de beoordeling van de kunst met
zich meebrengt, stellen het marxisme immers voor een aantal vragen waarop de
traditionele antwoorden kennelijk niet meer
bevredigend werken, ook niet voor de mar-

'Dans le concert europeen' (Buysse, Timmermans, Walschap, Van Ostaijen, Teir-

xisten zelf.
Jan P. Schuyf

Pierre Brachin

Anthologie de la prose neerlandaise.
Belgique 1, 1893 - 1940
Collection bilingue des classiques strangers,
Aubier - Montaigne, Paris, Asedi, Brussel,
1966, 412 pp., gen. F. 165, geb. F. 210.
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Heinrich Schirmbeck
Die Formel und die Sinnlichkeit
Bausteine zu einer Poetik im
Atomzeitalter
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analyse noodzakelijk tot instemming prikkelen.
C. Tindemans

List Verlag, Munchen, 1964, 288 pp.,
DM. 12,80.

WETENSCHAP
Als laatkomer in de C. P. Snow-bal schrijft
hier een auteur, geschoold in de 'two cultures', bijzonder indringende dingen over de
discrepantie tussen het literaire mensentype
en het wereldbeeld der exacte wetenschappen. Evolutief noterend dat tussen de literaire wereld van b.v. Dante en het wereldbeeld van zijn tijd nog nauwelijks enige afstand bestond, vergist S. zich echter toch
wel als hij absoluut stelt dat ieder hedendaags auteur per se vervreemd leeft van de
post-Copernicaanse inzichten; alsof het opnemen van de elektronische termpjes meteen een aansluiten met een eigentijdse visie
zou inhouden. Bovendien illustreert hij zijn
beslist behartigenswaardige diagnose wel opvallend vals met fragmenten uit een eigen
roman die flikkerende liefdesogen associeert
met astronomische exploraties. Zander duidelijke verwantschap met zijn kernthema
voegt hij er nog enkele boeiende essays aan
toe (o.m. over G. K. Chesterton, A. Gide,
H. H. Jahnn, Th. Mann, P. Valery).
C. Tindemans

Hans Jurgen Baden
Der verschwiegene Gott
Literatur und Glaube
List Verlag, Munchen, 1963, 239 pp.,
DM. 10,80.
In deze serie radiolezingen wil S. (dominee)
nagaan op welke manier de Godsgedachte
aanwezig blijft in de moderne Duitse literatuur. Dat leidt inderdaad tot ontdekkingen,
al zijn die telkens nogal gewild-interpretatorisch; zo is hij bereid bij een aantal auteurs
het geloof of althans het besef van God te
constateren al moet hij het religieuze aspect
primair terugvinden in gecamoufleerde interessegebieden, zoals bij W. Lehmann (mythisch), K. Krolow (ontologisch), I. Bachmann (erotisch) of E. Jiinger (intuitief causaliteitsprincipe). Het fragmentarische van,
deze dissecties (zij het zeer grondig en uitvoerig in een confrontatie met het Rosenberg-Godsbegrip) leidt echter finaal niet tot
synthetische verantwoording. Bovendien is
de predikantentoon hinderlijk en niet van
die aard dat vertrekterminologie en inhouds-

Dr. G. Meyer
Rekenmachines
Elektronische apparatuur voor het
bedriffsleven
Vertaling van een herziene versie van Elektronische Rechenmaschinen, Wurzburg-Wien,
1960. Marka 35. Marka boeken, Utrecht,
Antwerpen, 1966, 192 pp.
De tijd van de wilde verhalen over de computer („het 1000e wereldwonder" in tweetallige taal) is wel een beetje voorbij. Wij
geloven nu langzamerhand wel dat de computer ongeveel alles kan en het verhalen
van een of meer van die mogelijkheden, hoe
indrukwekkend ook, vermag ons niet meer
te imponeren. Wij zijn in een nieuwe periode geraakt, die van de vanzelfsprekendheid
van het rekentuig. Van de geautomatiseerde
geboorteregistratie op de Burgerlijke Stand
tot het elektronisch bestuurde crematorium
begeleidt de computer ons Leven en wij hebben er nauwelijks weet van. Aan het simpele giroformuliertje is immers niet te zien
wells elektronisch brein aan de verwerking
ervan te pas kwam. Naarmate de installaties
kleiner en daarmede de toepassingsmogelijkheden groter worden, groeit de behoefte aan
informatie over de informanten. De jongeren onder ons komen ruimschoots aan hun
trekken. Zij groeien op in het computertijdperk en het onderwijs — zelfs het lager
onderwijs — gaat zich daar gelukkig bij aanpassen. De oudere generatie heeft de computerkunde echter niet met de paplepel ingekregen en dat geeft moeilijkheden. Want
enig inzicht in de huidige stand van de
techniek op dit punt kunnen wij toch eigenlijk geen van allen ontberen. Lezen kan dan
uitkomst bieden.
Tot de verantwoorde en doeltreffende lectuur mag gerekend worden het Markaboekje : Dr. G. Meyer, Rekenmachines. Het is
toegespitst op commerciele toepassingen.
Achtereenvolgens worden besproken: omyang van het bedrijf en elektronische rekenmachines, de verschillende soorten machines, programmering, het overgaan op een
elektronische installatie, toepassingsvoorbeel-
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den, veiligheid, rekencentra en ten slotte de
sociale factoren. Het is een vlot leesbaar en
toegankelijk verhaal en daarom zeker voor
het doel geschikt. De auteur heeft de moeite genomen het reeds enkele jaren geleden
verschenen boek met het oog op de Nederlandse editie geheel 'up to date' te brengen.
Ten aanzien van de literatuurverwijzingen
moet gesteld dat de modernisering niet voltooid blijkt. Een adequate opsomming van
representatieve Nederlandse literatuur is niet
gerealiseerd. Verder moet mij de opmerkit.
van het hart dat de vertaler hier en daar
halverwege het Duits en het Nederlands is
blijven steken. Toch sprekend over — zij het
belangrijke — bijzaken, nog een woord over
de verpakking. Zomin als men een gramofoonplaat koopt om de hoes, koopt men
een boek terwille van de kaft. Niettemin
mag wel eens een enkel blijk van hulde worden gebracht aan de Heer C. van Dorland
die tal van Aula- en Marka-boeken van subtiele maar sublieme omslagen voorziet.
J. J. Meltzer

Recente ontwikkeling in de
natuurwetenschappen
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 223 pp.,
1 3,50.
Na een inleiding van dr. A. C. Allison, redacteur van de Penguin Science Survey (biologische sectie), volgen 12 bijdragen van
verschillende auteurs. Een daarvan (over
Interferon en virusinfecties) is door een
drietal schrijvers verzorgd.
De eerste helft der wetenschappelijke opstellen handelt over het leven bij zeer hoge en
zeer lage temperaturen : Hypothermie in de
chirurgie ; De regeling van de lichaamstemperatuur bij de mens en de aanpassing aan
het klimaat; Het effect van de temperatuur
op micro-organismen ; Vorderingen in de
lage-temperatuur-biologie; Hoe insecten
zich aanpassen aan veranderingen in de
temperatuur. Dan komen drie virologische
themata aan de orde, en tenslotte verhandelingen over resistentie tegen insecticiden, de
levensduur van muskieten, het Internationale
biologische programma, en het werk van
Gregor Mendel.
Het niveau waarop deze werkstukken staan
is een wetenschappelijk. De onderwerpen
spreken voor zichzelf en kiezen als zodanig
de lezers van dit uitermate belangwekkende,
instructieve boek. De vertaling door Th.
Jager-Bloemhof laat weinig te wensen over.
J. J. C. Marlet
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R. L. Goodstein
Grondbegrippen van de wiskunde
Aula, Utrecht, Antwerpen, 270 pp., f 3,90.
Zoals de auteur zelf verklaart, heeft dit
boekje ten doel om belangstellenden, en met
name „leraren in de wiskunde die voelen
dat hun kennis niet bij is" enig begrip bij te
brengen voor die zaken die in de moderne
wiskunde een fundamentele rol spelen. Schr.
doet dit op onderhoudende wijze, al waarschuwt hij uitdrukkelijk dat hij niet schrijft
„voor de student die oefening in de techniek vraagt". De aangegeven bibliografie is
betrekkelijk gering en verwijst nogal eens
naar de schrijver zelf.
R. S.

Streifziige durch die Mathematik
Bd. 1. Urania-Verlag, Leipzig-Jena-Berlin,
1966. 206 pp., MDN 12.—.
In de Sovjet-Unie worden jaarlijks belangrijk meer ingenieurs „afgeleverd" dan in de
Verenigde Staten.
Het onderwijs in de Oosteuropese landen is
in meerdere mate op de exacte wetenschappen afgestemd dan in West-Europa of Amerika. Het communisme tracht nog steeds het
woord van Lenin, dat elektriciteit het voornaamste doel is, te realiseren.
Dat dit alles een bijzonder stempel drukt op
leerboeken over de exacte wetenschappen,
behoeft geen commentaar.
Streifziige durch die Mathematik is zo'n
leerboek, een bewerking van een reeds zes
jaar oude Russische publikatie.
Zelfs degenen die niet met een wiskundeknobbel gezegend zijn, zullen dit boek met
interesse lezen. Op een buitengewoon onderhoudende manier worden dagelijkse probleempjes uit huis, tuin en keuken op mathematische, dan wel algebraische wijze
opgelost. Wat voor ons het boek zo interessant maakt is, dat het een duidelijk inzicht
geeft in de wijze waarop in Oost-Europa
exacte wetenschap aan de man wordt gebracht.
Mogelijk ook een suggestie voor wiskundeleraren, die tot nu toe vergeefse pogingen
deden hun leerlingen de beginselen van de
algebra of de vlakke meetkunde duidelijk te
maken. In Oost-Europa weet men met dergelijke problemen kennelijk wel weg.
J. P. Schuyf
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TONEEL
Carl Zuckmayer

Meisterdramen
G. B. Fischer Verlag, Frankfurt, 1966, 591
pp., DM. 18,80.
G. F. Hering heeft, terwijl de auteur toch
nog altijd in leven is, een soort van testament samengesteld waarin het naar zijn opvatting beste uit zijn toneelwerk wordt aangeboden. Het is bij deze zes stukken nog
altijd erg gemakkelijk uit te maken waarom
de meeste het destijds wel hebben gedaan:
sterke situaties, eenzijdige karakters, hevige
contrasten, een behendige dialogeringstechniek en een uiterst fijne zin voor de slotpointe. Bovendien zitten er in alle stukken
wel visies op mens en wereld die laten raden
wat Zuckmayer eventueel had kunnen redden voor het nageslacht, maar het goedkope
haalt het tenslotte toch en zo valt het nogal
te begrijpen waarom Z. nu reeds kan worden afgeschreven. Misschien is er nog wel
respect op te brengen voor de tragische
weemoed in Katharina Knie (1928), voor
het nationalistische demasquó in Der Hauptmann von KOpenick (1931), voor het sociale
bravourheldendom in Schinderhannes (1927),
maar Der frOhliche Weinberg (1925) is bepaald verschaald, Des Teufels General (1946)
haalt hoogstens Illustriertenniveau en Der
Gesang im Feuerofen (1950) holt vergeefs
achter een structuurpersoonlijkheid aan die
het oprechte gegeven levensecht zou uitbeelden of zelfs maar opvangen. Veelbetekenend is dan ook dat van Z.'s laatste werken geen enkel tegen deze bloemlezing opgewassen bleek.
C. Tindemans

de wetenschappelijk-kritische uitgave van
Brechts oeuvre en meteen de bevestiging
van zijn erkenning als classicus, nu de filologie zich over hem gaat buigen. Om de
drie manuscript-versies naderbij te komen,
onderzoekt S. in een eerste deel Brechts
jeugd en evolutie, waarin een aantal legenden worden opgeruimd. Brecht voelde zich
een Schwabe, geen Schwarzwalder, hij heeft
geen vader-zoon-conflict gekend, maar werd
integendeel van huis uit aangemoedigd.
Baal, zijn eerste toneelstuk over (en door)
een libertijns anarchist, werd ontworpen als
een Verlaine-Rimbaud-portret met Villonen Wedekind-inslag ; hij studeerde geen geneeskunde of natuurwetenschappen te Munchen, maar letteren; in Prof. A. Kutschers
seminarie maakt hij zich boos op het Grabbe-stuk Der Einsame door de expressionist
(latere hoge nazi) H. Johst en plant zijn
Baal als bewuste anti-Einsame. Brechts legerdienst verliep als verpleger in een militair
hospitaal op de afdeling geslachtszieken en
in 1918 was hij slechts relatief revolutionair.
Werkvriendschap met L. Feuchtenwanger en
de opvoering van Trommeln in der Nacht
(Brechts tweede toneelstuk) brengen hem
tot nauwkeuriger compositie en ontdekken
van eigen poetiek. Zo groeien stijl en constructie naar de technische wereld der Neue
Sachlichkeit toe, die de derde versie determineert. De nauwkeurige transcriptie van de
drie versies (1918, 1919, 1926) in de Suhrkamp-editie stelt S. in staat de biografischmentale evolutie van Brecht zorgvuldiger te
reconstrueren.
C. Tindemans

KUNST

Dieter Schmidt

Nico Verhoeven en Ir. D. L. H. Slebos

'Baal' und der junge Brecht

Straatmeubilair
Vormgeving en plaatsbepaling

Eine textkritische Untersuchung zur Entwicklung des Friihwerks.
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 1966, 167 pp., DM. 28.
Bertold Brecht

Baal. Drei Fassungen
kritisch ediert und kommentiert von Dieter
Schmidt
(edition suhrkamp 170), Suhrkamp Verlag,
Frankfurt, 1966, 213 pp., DM. 3.
Deze twee boeken betekenen een datum;
zij vormen samen het eerste exemplaar van

Techn. Uitg. Stam N.V., Culemborg/Haarlem, 1966, 96 pp., 131 ill. zw.-w., f 16,—.
Elke dag komt u het tegen, al ziet u het
lang niet altijd bewust: straatmeubilair. Lantaampalen, wachthuisjes, urinoirs, meterkastjes, afvalbakken, wegwijzers, affichezuilen en
ga zo maar door. Grote hoeveelheden glas,
beton, metaal, kunststofvormen van jaren
geleden en van eergisteren. Nico Vehoeven,
letterkundige, publicist over industriele vormgeving en sociaal-psycholoog heeft samen

Boekbespreking

213
met Ir. D. L. H. Slebos een boek geschreven
over straatmeubilair in opdracht van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en
mede gebaseeerd op een enquete onder 75
gemeenten. Het is een fascinerend boek geworden. De jungle van de openbare ruimte
wordt erin verkend, er wordt een warm en
sympathiek pleidooi gevoerd voor een betere
aanpak en een betere vormgeving, het
straatmeubilair wordt erin onderverdeeld,
o.a. naar de mate van dienstverlening en
aandacht vragen (stille werkers als transfomatorzuilen, dienstverleners als parkeermeters en verkopers als automaten en kiosken),
er wordt stilgestaan bij de problemen rond
de verandering van bestaande situaties, bij
harmonie en disharmonie, bij het functioneren van het object, bij het produkt als
industrieel ontwerp en bij de taak en mogelijkheden van de overheid. Dit alles op een
manier die dwingt tot in-een-adem uitlezen
en ondersteund door foto's die z4:5 alleszeggend zijn dat ze geen verkiaring nodig
hebben. Het is te hopen dat dit signalement
van de weinig rooskleurige toestand rond
het straatmeubilair in ons land bij de verantwoordelijken even hard aankomt als bij
de doorsnee lezer. Het boek verdient aan
de wieg te staan van een straatmeubel- revival.
Paul Mertz

Geert Bekaert

Pop, Het wezen van de kunst
Horizonreeks nr. 2, Davidsfonds, Leuven,
1966, 64 pp., 33 ill.
De popervaring is helemaal niet zo overspannen als de surrealistische convulsie van Breton ; ook minder agressief of destructief dan
men bij het eerste contact zou denken. Ondanks haar antikunsttraditioneel karakter
wortelt ze zeer organisch in de evolutie van
het moderne vorm- en voorwerpbewustzijn.
Bondig wordt dit in het begin van het boekje aangetoond. Er wordt verwezen naar de
'dingliche' inspiratie van de laatste eeuw,
naar Van Gogh, Duchamp, Schwitters en
anderen. Verder worden een aantal popartisten in korte hoofdstukjes gepresenteerd. Deze uiteenzetting zelf is niet in popstijl gesteld
en kan derhalve door wel- en diepdenkende
lezers zonder te grote inspanning 'begrepen'
worden. Of daarbij deze min of meer argeloze sensibiliteit, dit min of meer feestelijk
engagement in het onmiddellijk levensdecor
ook persoonlijk wordt wakker gemaakt, is
een andere zaak. Het boekje van Geert Bekaert is in alle geval een kostbaar hulpmidd el .
A. van Laere

Horst Peter Dollinger

Material Struktur Ornament
Heinz Moos Verlag, Munchen, 180 pp., 80
pl., geb. DM. 28,—.
Als men dit luxueuze boek met de ondertitel
Architektur heute — im Bild gedeutet heeft
doorgenomen, weet men niet goed waar men
staat. Rijk gepresenteerd op zwaar kunstdrukpapier met exclusieve voorbeelden van
glamour-architectuur wordt het als handboek
voor de architect voorgesteld. Jammer genoeg beantwoordt deze paradox nog ergens
aan een realiteit, die in het boek zelf haar
naam krijgt door de hulde die aan Neutra
(die ook een inleiding schreef) wordt gebracht. Het gaat om Neutra-architectuur in
de meest pejoratieve zin van dit wooed.
Neutra had wel beter verdiend. Dat er ook
voorbeelden van Le Corbusier, Scharoun en
een paar anderen in voorkomen, dient als
een vergissing te worden beschouwd. Belgie
heeft voor een keer een plaats in een architectuurboek : met de bank Lambert en de
gevel van de C.V.P.-zetel te Brussel!
G. Bekaert

Werner Hofmann

Grundlagen der modernen Kunst
Kremer Verlag, Stuttgart, 1966, 512 pp., 53

ill.
In een uitgebreide essayistische studie probeert Werner Hofmann, directeur van het
Museum des XXen Jahrhunderts (let op de
titel), die de lezers van Streven kennen uit
zijn bijdragen aan ons blad en uit de besprekingen over zijn vroegere publikaties
waaronder vooral zijn meesterlijke studie
over de kunst van de negentiende eeuw Das
irdische Paradies, een inleiding te geven op
de symbool-vormen van de moderne kunst.
Hij gelooft namelijk dat kunst moet beschouwd worden als een 'geistige Grundfunktion' en dat in deze functie een 'ursprunglich bildende, nicht bloss nachbildende Kraft innewohnt' (E. Cassirer). In de inleiding gaat Hofmann op deze filosofie van
het kunstwerk iets dieper in en onderzoekt
de mogelijkheden die er bestaan de symbool-vormen die een bepaalde kunstdiscipline schept met woorden uit te drukken. In
het eigenlijke essay, verdeeld in twee grote
delen over de voorgeschiedenis van de moderne kunst en over de twintigste eeuw, beschrijft, ordent, situeert en interpreteert de
auteur de verschillende manifestaties van
de moderne plastische kunst als directe uiting van de moderne mens. Hij wijst uit-

214

Boekbespreking

drukkelijk de bewering of alsof de kunst in
de laatste vijftig jaar onverstaanbaar en
raadselachtig zou zijn geworden. Zij is alleen
'fragwurdig' geworden d.w.z. dat zij een
vraag oproept, dat zij het vragen waard is.
We kunnen niet op de inhoud van dit rijke
boek ingaan, alleen maar aanstippen dat het
meer dan lezenswaard is.
G. Bekaert
Ot Hoffmann, Christoph Repenthin

Neue Urbane Wohnformen
Ullstein, Berlin, 1966, 223 pp., 850
DM. 68,-.

geb.

Het boek van Hoffmann en Repenthin getuigt van een nieuwe houding ten overstaan
van de architectuur. Het is geen album met
mooie plaatjes, noch een voorstelling van
grote kunstenaarspersoonlijkheden, maar wel
een objectief gedocumenteerd verslag over
een nieuwe woonvorm die aan het ontstaan
is; een van de eerste pogingen om ook op
het vlak van de architectuur tot een wetenschappelijke research te komen. In een inleiding worden verschillende stedebouwkundige begrippen ontleed: schema en systeem
in de woningbouw, wonen in de stad, stedebouw als onvoltooid proces, nieuwe vormelementen in stedebouw, densiteit, verkeer,
individueel en gemeenschappelijk woonmilieu, industrialisatie. Bijzondere aandacht
wordt besteed aan de tuin als woonelement.
Na deze inleiding worden kritisch een aantal voorbeelden voorgesteld van wat men
zou kunnen noemen 'eensgezinswoningen in
groep' (cfr. Streven, juni 1966, p. 917). De
auteur zelf gebruikt de term 'Teppichbebauung'. Deze wordt verder onderscheiden in
66n-lagige, meer-lagige, opeengestapelde,
trechterachtige, enz. Van elk van de voorbeelden geeft hij de inplanting, de nodige
plattegronden en doorsneden, enkele foto's.
Uit de eigen ontwerpen die Ot Hoffmann
tussen die van zijn collega's voegt, blijkt dat
hij zelf ook actief deelneemt aan de studie
van een synthetisch woonmilieu. Het boek
besluit met een blik op morgen waarin de
prospectieve architectuur wordt voorgesteld.
De afstand tussen de rale en de utopische
projecten is niet zo groot meer.
G. Bekaert

(o.a. nrs. 28, 34, 37, 43, alle vroeger in
Streven besproken), heeft het over de verhouding van de woning 6n van de woonwijk
tot het woongebied, iets waaraan in urbanisatieplannen maar weinig aandacht wordt
besteed. Deze verhouding heeft niet enkel
een vormelijk, maar ook een sociologisch
aspect. Dit laatste wordt in een korte inleiding uiteengezet door de socioloog Norbert
Schmidt-Relenberg. De documentatie zelf
bestaat uit een aantal boeiende ontwerpen
die aan dit nummer een bijzonder karakter
verlenen. Revelerend voor de actuele stedebouwkundige betrachtingen zijn bijvoorbeeld
de projecten uit een gesloten prijsvraag voor
het gebied Lynsberg te Bad Godesberg van
W. Schwagenscheidt en Atelier 5; de projecten voor Adliswil ten zuiden van Zurich;
de studies voor de sanering van de binnenstad te Unna. Zoals steeds worden deze
projecten ruim gepresenteerd.
G. Bekaert

Christa Baumgarth

Geschichte des Futurismus
rowohlts deutsche enzyklopadie 248/249,
Hamburg, 1966, 313 pp., F. 80.
Dit dubbele deel van de rede over het futurisme is in twee gelijke helften verdeeld: 1.
de geschiedenis van het futurisme, de hoofdzakelijk Italiaanse avantgardebeweging uit
de laatste jaren voor wereldoorlog 1914 1918 ; 2. documenten en teksten die deze
geschiedenis documenteren. Het eerste deel
is overigens zelf overwegend met oorspronkelijke documenten samengesteld. Slechts
illustraties ontbreken om van deze uitgave
een complete documentatie van het futurisme te maken. Maar ook met die beperking
vult het nog een ernstige leemte in de geschiedenis van de moderne kunst.
G. Bekaert

VARIA

architektur wettbewerbe

Marcel Brauns

46 Wohnung and Wohngebiet

Mi/n waarheid

Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 1966, 140
pp., 195 ill., DM. 19.80.

Uitg. De Galge, Brugge, 1966, F. 70.

Deze verdienstelijke monografie die nauw
aansluit bij vroegere uitgaven van de A.W.

In dit autobiografisch werkje verhaalt S.
wat hem bewoog op het proces-Verbelen te
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Wenen te gaan getuigen en wat hij als zijn
waarachtig inzicht ten voordele van de beklaagde meende te kunnen verklaren. Het
viel ons moeilijk in het boek een zekere lijn
te erkennen, zeker niet de klaar-logische
welke de auteur aan zijn betoog op het
proces toeschrijft; veeleer staan wij voor de
beschrijving van een aantal persoonlijke
ervaringen en beslissingen, welke opgeroepen worden door de verschillende fasen van
het proces. Zo zal b.v. het feit dat hij moet
getuigen voor een jury S. brengen tot een
uiteenzetting over zijn laatste theologieexamen, dat ook voor een jury afgelegd
werd; wat verder zal de gedachte dat hij te
Wenen staat voor een gevestigde opinie
aangaande de schuld van beklaagde, een
gelegenheid bieden om uit 5e weiden over
het onderwerp van een doctorale thesis over
de goddelijke persoonlijkheden, waarin S.
ook een algemeen aanvaarde opinie bestreerd. Door dergelijke associaties verkrijgt
de lezer tenslotte een nogal ingewikkeld
totaalbeeld van het leven van de auteur.
Na lezing kan niemand de (haast kinderlijke) oprechtheid, de moed en de dichterlijke
openheid ontkennen die S. bezielt; anderzijds zullen veel affirmaties van S. onjuist
en onevenwichtig voorkomen. Een voorbeeld : wie wat vertrouwd is met het kerkelijk recht, zal zeker glimlachen wanneer hij
hoort beweren dat de gekwalificeerde exclaustratie (dit is de kerkelijke toestand
waarin S. zich bevindt), in feite een voorrecht is . . . . De presentatie van het werkje
is ordinair. Wij begrijpen ook niet waarom
de uitgever nog een foto afdrukt waarop S.
de priesterboord draagt, wanneer hij officieel aanvaard heeft intussen niet als priester
op te treden. Is dit niet een teken van de
dubbeizinnigheid die rond de figuur van de
auteur bewust onderhouden wordt?
L. Braeckmans

in vele andere landen, heus wel wat te zeggen. Maar deze opsomming van persoonlijke
noden waar men zelf maar commentaar op
moet leveren, is voor ieder die niet uit anderen hoof de iets weet over opvoeding en
leefwijze van de Italiaanse vrouw, zonder
nut.
R. S.

One World and One Human Family
Edited by Swami Nirmalananda. Published
by Viswa Shanti Nikethana, B. R. Hills
P.O., Yelandur, Mysore State, India, 1966,
95 pp.
Swami Nirmalananda (in de wereld: Shri
N. R. Balakrishnan) is de grondlegger van
de Indiase beweging voor universele vrede.
Dit werkje bevat een collectie brieven van
vrienden en bewonderaars (van kleine kinderen tot universiteitsprofessoren) en spreuken
van heiligen en wijzen. De oprechtheid en
sereniteit van het geheel wekken een gevoel
van eerlijke bewondering voor deze beweging.
J. Dicker

Kunstkalenders van Buchheim
Vincent van Gogh
13 kleurill., 41 x 26,5 DM. 9,80.

Unvergangliche Meisterwerke
13 kleurill., 43 x 30,5, DM. 14,80.

Otto Mueller
13 ill., 43 x 40,5, DM. 19,80.

Moderne Graphik
13 ill., 43 x 40,5, DM. 19,80.

Bambuswald and FOhrenriff
13 kleurill., 43 x 30,5, DM. 16,80.

Gabrielle Parca

Wunderwelt im Altvertrauten

Italiaanse hartekreet

briefkaartformaat, DM. 4,50.

(Tijdsignalen), Nederland's Boekhuis, Tilburg, 1966, 274 pp., 1 9,50.

Buchheim, Feldafing (Importeur voor Nederland: Van Ditmar, Amsterdam).

Het is me niet duidelijk, waarom deze verzameling brieven aan de redacties van weekbladen in het Nederlands is uitgegeven. Indien iemand een studie wil waken van de
sexuele noden en gedragingen van de Italiaanse vrouw, kan dat een rale zaak zijn,
maar een pure verzameling van 'hartekreten'
zonder verdere analyse of begeleiding is
boerenbedrog. Er valt over de situatie van
de Italiaanse vrouw, in verhouding tot die

Traditiegetrouw komt Buchheim-Verlag ook
voor het jaar 1967 met een aantal gevarieerde kunstkalenders op de markt. Natuurlijk
is daar ook een Van Gogh-kalender bij. De
keuze van de twaalf reprodukties is hier en
daar origineel, en goed van kwaliteit. Dat
geldt ook van de kalender „Unvergangliche
Meisterwerke", fragmenten of gehele schilderijen vanaf Jean Fouquet tot Delacroix.
Verbluffend knappe reprodukties. Op groot
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formaat zijn uitgegeven een Otto Muellerkalender, litho's en krijttekeningen, en Modeme Graphik. Voor beide kalenders geldt
dat de hoge kwaliteit van het plaatwerk de
oppervlakkigheid van de werken zelf niet
altijd goed kan maken. Wie houdt van sier
en decoratie op zijn kantoor of in zijn ruime kamer, kan bier terecht. Twaalf chinese
landschappen vindt men op de kalender
„Bambuswald and Rihrenriff". Een kalender voor kenners ; van geen der vijf aquarellisten wordt een jaartal vermeld. Bij al
deze kalenders is de ruimte gereserveerd
voor de data aan de kleine kant. Apart staat
het bescheiden kalendertje „Wunderwelt im
Altvertrauten", twaalf aquarellen van eenzelfde chinese moderne kunstenaar, op
briefkaartformaat.
v. d. Stap

Pro Juventute Oranjekalender 1967
f 3,50 (en f 0,40 verzendkosten), giro
517400. Kalenderactie Pro Juventute, postbus 7101, Amsterdam.
Voor de 20e maal is een goed uitgevoerde
kalender van Pro Juventute verschenen,
waarvan de opbrengst gebruikt wordt voor
die vele kinderen die extra zorg nodig hebben. Er zijn afbeeldingen bij die nog niet
eerder werden gepubliceerd. Van deze kalender is ook , een uitgave beschikbaar voor
het buitenland bestemd; daar is het calendarium in het Engels, Frans, Duits en
Spaans. De verzorging en uitvoering van
deze kalender behoeven geen aanbeveling
meer, ze spreken voor zich zelf.
R. S.

Dr. A. F. G. van Hoesel

Zindelijk denken
Zindelijk samenleven
Zindelijk oordelen
Nelissen, Bilthoven, f 6,90 per deeltje.
Gezien de vele herdrukken die deze boekjes
afzonderlijk hebben gekend, is het voor de
hand liggend, dat de uitgever ze als 'trilogie'
nog eens gezamenlijk publiceert. De auteur
wil, door voorbeelden uit de praktijk, het
publiek kritisch maken ten aanzien van de
manier van denken en oordelen, die gangbaar is zowel in prive als openbaar spreken
en handelen. Indien men deze boekjes en

de voorbeelden daarin vervat kritisch leest,
brengt men in praktijk wat de S. wil leren.
R. S.

Thomas Regau

Mensen op maat
Het materiaal mens in de greep van een
zielloze wetenschap.
Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 168 pp.,
9,50, B.Fr. 140.
Thomas Regau — pseudoniem van een
Duits psychiater — heeft al eerder een boek
als dit geschreven. In 1960 publiceerde hij
Medizin auf Abwegen, met als ondertitel
'Der Einbruch der Technik in die Heilkunde'. Op het eerste gezicht zou de lezer van
deze twee geschriften kunnen menen dat ze
identiek zijn. Het eerste hoofdstuk na de
ouverture van Mensen op Maat heet namelijk 'Heeft Adam nog een kans' terwijl Medizin auf Abwegen opent met 'Der untaugliche Adam' ; bij verdere vergelijking vertonen ettelijke hoofdstukken van deze boeken qua titel en inhoud overeenkomst. Daar
achter steeks dan ook dezelfde bewogenheid en dezelfde waarschuwing.
Regau beschrijft hoe de mens in verschillende benaderingen (geneeskunde, genetica,
chemie, elektronica, psychologie, reclame,
massamedia e.d.) wordt tot een object van
wetenschappelijke nieuwsgierigheid, bloot
staat aan confectionering, geleefd wordt
door de techniek, als zelfdenkend en -oordelend individu verschraalt.
Experimenten en bejegeningen die een kwart
eeuw geleden werden veroordeeld als uitwassen van moraalloze politieke systemen, worden nu geaccepteerd als normaal en oirbaar in een wereld die steeds verder wordt
getechnificeerd. De auteur wijst op de gevaren van een mechanistisch mensbeeld en
de scheiding van wetenschap en moraal.
Waar het feitenmateriaal tekortschiet, chargeert hij de werkelijkheid om zijn betoog
aan feiheid te doen winnen.
Ondanks en ten dele dankzij een zekere
demagogic is Mensen op maat een prettig
leesbaar boek. Regau maakt gretig gebruik
van literaire bronnen zonder te hoge eisen
aan de lezer te stellen. Zijn cultuurpessimistische visie overstijgt echter nergens het vlak
van de kritische analyse van het tijdsgebeuren. De sleutel voor een oplossing der gestelde problematiek wordt door hem niet
aangereikt. De vertaling (van Menschen
nach Masz) door H. Mooyman is alleszins
bevredigend.
J. J. C. Marlet
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Dr. P.
Het visioen van Teilhard de Chardin
„Door breedheid van documentatie en scherpzinnige verwerking
van het materiaal, heeft Dr. Smulders een boek tot stand gebracht
dat met kop en schouders uitsteekt boven de stroom van commentaren, die voortdurend gepubliceerd worden. Het verschijnen van
zijn boek is geworden tot een evenement in de Kerk, die een antwoord zoekt op de uitdaging van de huidige wereld". (Streven)
,Voor ons tot nog toe het beste boek over het thema Teilhard".
(Dr. N. Wildiers)
368 blz. — Vierde druk — geb. 175 F.
Brieven uit Egypte
Dit boek omvat de tekst van 68 brieven door Teilhard als jongeman
geschreven aan zijn ouders tijdens zijn verblijf als leraar natuur- en
scheikunde aan het college van de H. Familie to Cairo (1905 - 1908).
Uit deze brieven komt Teilhard niet alleen naar voren als een kennelijk door zijn leerlingen bemind docent, maar ook als een reeds
begaafd schrijver. Het lezen van brieven van een groot man heeft
een grotere aantrekkelijkheid boven het lezen van een biografie. De
mens komt er nl. ongedwongener uit naar voren.
224 blz. — ing. 80 F.
De Pelgrim van de toekomst
Dit boek bevat de brieven die Teilhard heeft geschreven aan de
Franse filosofe en feministe Leontine Zanta. Ze worden voorafgegaan van een uitvoerige situering van de betrekkingen tussen Teilhard en LOontine Zanta door Robert Garric en van een voorwoord
van Henri de Lubac S.J.
144 blz.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid

Bakker, Dr. R., Albert Carp us. — Wereldvenster, Baarn, 1966, 250 pp., f 12,90.
Beck, M. M., Der neuen Schopfung entgegen. — Knecht, Frankfurt, 1966, 235 pp.
Bekkers, Bisschop, Negen jaar met Gods yolk onderweg.
Ambo, Utrecht, 1966, 444 pp.,
f 12,50.
Bilsen, R., Studietips voor tieners. — Plantijn, Antwerpen, 1966, 96 pp., F. 30.
Boll, H., Ende einer Dienstfahrt. Kiepenheuer & Witsch, KOln, 1966, 252 pp., DM. 16,80.
Boventer, H., Eros-Liebe-Flirt. — Knecht, Frankfurt, 1966, 158 pp., 24 pl., 8 ill., DM. 19,80.
Buber, M., Sluitsteen. — Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 255 pp., f 14,50, BF. 225,—.
Carre, Poezie in
Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 288 pp., f 12,50.
Christians asleep, articles from 'The Times'. — Times publ-printing House, 1966, 28 pp.
Croon, J. H., & A. van Aken, De antieke heschaving in hoofdlijnen. — Elsevier, Brussel,
1966, 248 pp., f geill., F. 175.
Delfgaauw, Prof. Dr. B., Wat is existentialisme?
Wereldvenster, Baarn, 1966 6 , 128 pp.,
f 5,90.
Dobbelaere, K., Sociologische analyse van de katholiciteit. — Standaard Wetensch. Uitgeverij, Antwerpen, 1966, XVI-414 pp., F. 335.
Goncalves Da Camara, L., Memorial 1555, trail. R. Tandonnet. — Desclee de Brouwer,
Brugge, 1966, 288 pp., F. 240.
Gronon, R., De rein. — De Clauwaert, Leuven, 1966, 60 pp., F. 50.
Haas, H., Kruistocht in Vietnam? — Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966, 100 pp., F. 115.
Hacker, P., Das Ich im Glauben bei Martin Luther. — Styria, Graz, 1966, 356 pp., DM. 28.
Hart, Dr. W. A. 't, Facetten van de moderne psychologie. Spectrum. serie mens en medemens, 1966, 155 pp., f 4,90.
Hendrickx, H., Kerkgestalten
Aantek. voor de leraar.
Desclee De Brouwer, Brugge,
1966, ing. F. 90, geb. F. 175.
Hillenius, D., Uit groeiende onwil out ooit nog ergens in veiligheid aan to komen. — Arbeiderspers, Amsterdam, 1966, 68 pp.
Hirschberger, J. & J. Deninger, Denkender Glaube. — Knecht, Frankfurt, 1966, 364 pp.,
DM. 28.
Horkheimer, M., — Rahner — von Weizsacker, Vrijheid. — Brand, Hilversum, Antwerpen,
1966, 80 pp., F. 115.
Huber, W. e.a., Psychoanalyse, wetenschap van de mens. — Ned. Boekh., Antwerpen, 1966,
252 pp., F. 225.
Hurwitz, H., Der heimliche Leser. — Kiepenheuer & Witsch. KOln. 1966, 441 pp., DM. 38
Joannes XXIII, Geesielijke nalateitschap, vert. Venantius De Leeuw. — Lannoo, Tielt, 1966,
400 pp., F. 240.
Paul Brand, Hilversum ; Malmberg, Den Bosch ; Romen &
Katechi.s.inus, De nieuwe
Zn, Roermond, Maaseik, 1966, 602 pp., .1 8,90, BF. 145,—.
Kirchgaessner, A., Indizien. --- Knecht, Frankfurt. 1966, 192 pp., DM. 9,80.
Kraus, A., Ueber den Hochmut. -- Knecht. Frankfurt. 1966. 112 pp., DM. 8.80.
Geert Grote Genootschap, MarienKreling, Prof. Mag. Dr. G., De christen in de wereld.
burg, Den Bosch, 3de kwartaal 1966, 39 pp.
Kroeze, J., Bijt u maar.
Querido, Amsterdam. 1966, 53 pp.
Lake, F., Clinical Theology. — Darton, Longman & Todd, London. 1282 pp., sh 160.
Luypen, W., Fettomenologie van het natutirrecht. — Brand, Hilversum, Antwerpen, 1966,
250 pp., F. 175.
Magiera, Kurtmartin. Befragung urn Mitternacht. — Knecht, Frankfurt, 1966, 164 pp., DM.
11,80.
Margo, F., 'Midden- en kleinbedriif en de integratie van het Benelux Middengebied'. —
Middenstandsinstituut, Antwerpen. 1966, 64 pp., F. 40.
Marsman, H., Tempel era kruis. — Querido, Amsterdam, 1966 2 , 45 pp.
Meeter, E., Holland, kranten, kerkers en koningen.
Polak & Van Gennep, 1966, 259 pp.,
f 7,90.
Mierke, K.. KonzentrationsfiThigkeit and Konzentrationsschwache. — Klett, Stuttgart, 1966.
146 pp., 8 pl., 12 ill., DM. 18.50.
Neumann. J. von. Het zetmwstelsel als computer. — Univ. Pers, Rotterdam, 1966, 113 pp.,
f 7.90.
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Op weg naar de vader, door de ZZ. van O.-L.-Vr., Berchem. — Plantijn, Antwerpen, 1966,
110 pp., F. 115.
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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 industrieen.

BEKAERT
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.

H. HART-COLLEGE
Albertlaan 42 – Tervuren
INTERNAAT - EXTERNAAT
-

Voorbereidende afdeling — Lagere School
Griekse Humaniora
Latijn
Moderne Humaniora — Ekonomische afdeling
ZEER GEZONDE EN RUSTIGE LIGGING BIJ HET ZONI/NWOUD

Trains 40 — 45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (A1)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1

ROGER TECHNISCH INSTITUUT SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57

Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriele scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven

Afdeling Al le graad:
—
—
-

bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
laboratoriumassistent in klinische scheikunde
laboratoriumassistent in industriele scheikunde

Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

KARDINAAL

VAN

ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS:
— Lagere Normaalschool: Wetenschappelijke afdeling B
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen
II. MIDDELBAAR ONDERWIJS:
— Oude Humaniora: Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
III. TECHNISCH ONDERWIJS:
— Afdeling Techniek-Wetenschappen
IV. HOGER, NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS
— Middelbare Normaalschool
alle afdelingen naar de onderscheiden keuzevakken
— Hoger Technische School van de l e graad

Scheikundige en klinische afdeling
V. P.M.S.-CENTRUM EN GEZONDHEIDSCENTRUM

ST. NORBERT US INSTITUUT voor NERPLEEGKUNDE
DUFFEL

—

TEL. 015-319.21

Opleiding tot Verpleegaspirante (15 tot 18 jaar)
Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Kinderverzorgster (16 tot 18 jaar)
Verpleegassistente ( vanaf 18 jaar)
Gegradueerde Verpleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegs ter
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

Sint-Jozefinstituut

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
Kunstonderwijs
(erkend door de staat)
Hoger secundair Technische (A7/A2)
Hoger Kunstonderwij s (A7 /A 1) publiciteit-grafiek-onderwij s
Handelsonderwijs
Franstalig Sekretariaat

Sedert 1870 legt de

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

H. MAAGDCOLLEGE
Kerkstraat, 60, DENDERMONDE Tel.: 0521210.08
Rijke keuze van onderwijsvormen voor jongens
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Technisch onderwijs (handel, tuinbouw, mechanica)
Oude en nieuwe humaniora
Hoger technisch onderwijs le graad

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
Telefoon 127.87
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen
Telefoon 144 23

544- Te04+ ‘/A44vaa4444

Internaat Externaat

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

v. /sis.ce444.-4,4a(A,44 vary/ t/e4fixesic4,4,de
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.

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

Meisje,
Gij die verlangt naar iets to verwezenlijken tijdens
uw jeugd
Waarom zoudt gij Been studies aanvangen van

Verpleegster
Alle inlichtingen kunnen aangevraagd worden aan het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool

Capucienenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. (016) 255 55

DON BOSCO - TECHNISCH 1NSTITUUT

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 - Meubehnakerij Drukken - Letterzetten - Linotype - Mono'type - 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.

COTE D'OR
eAoeokae,eofuzepk

SCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE H. PIUS X
(Verbonden aan de Algemene kliniek St.-Jan)

*
Gegradueerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
♦( Voorbereidende
1 jaar
*
Gebreveteerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
*
Verpleegassistent(e)
2 jaar
*
Voorbereidende
1 jaar
Nederlands- en Franstalige afdelingen.
Juffrouwen en jonge Heren.
Internaat - Externaat
Inlichtingen en inschrijvingen :
BROEKSTRAAT 100, BRUSSEL — TELEFOON 18.59.00

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.

I nlichtingen : Van Schoonbekestraat, 143, Antwerpen. Telefoon 37 24 66

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRI2LE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industridle 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 didtiek — Graduaat
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.

VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

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

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

St.-gozeitnotituut - cEienen
Telefoon 81.391

•

BORMATERIALEN

N.Y. SCHEERDERS van KERCHOYE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [03] 76.35.01

ST.-NIKLAAS

gazet Van coantwerrekt
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 Iijnen)

KUNSTDRUKSCHOOL O.-L.-VROUW
Breeders 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 Tachnische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
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.

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

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 sehoolgeld
kosteloze verzekering
Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
Zwemmen - Tekenen
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
B 3/B 1
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden
—
Vreemde talen
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

Voor Al uw Verzekeringen

"

SECURITAS " N.V.

De oudste verzekeringsmaatschappij van het land
Gesticht op 29 maart 1819
Gevestigd Kipdorp 46, Antwerpen 1

Tel. (03) 31.48.10. (16 lipsen)

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vronwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrtje, betalende vronwelijke patienten
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

Personalia
Dr. H. G. Hubbeling, geboren 1925. Studeerde
theologie en wijsbegeerte in Groningen, Bazel en
New York. Promoveerde in 1956 in de theologie
('Natuur en genade bij Emil Brunner') en in
1964 in de wijsbegeerte ('Spinoza's Methodology'). Schreef naast verschillende tijdschriftartikelen nog 'Is the Christian God-Conception philosophically inferior?' (1963), 'Inleiding tot het
denken van Wittgenstein' (1965), 'Spinoza' (1966).
Doceert nu als wetenschappelijk hoofdmedewerker wijsbegeerte aan de universiteit van Groningen met een speciale leeropdracht voor analytische filosofie. Adres: Mozartstraat 22, Groningen.
Dr. Paul De Ceuster, geboren 1908. Studeerde te
Leuven en te Gent. Doctor in de Wetenschappen. Doceert scheikunde aan de Hoger Techniache School Sint-Lieven Gent. Beheerder en
technisch leider van een chemisch bedrijf. Hobby's: clavecimbel en restauratie oude schilderijen.
Adres: de Grunnelaan 93, Wezembeek.
Th. Govaart, geboren 1921. Leraar Nederlands
aan de Rijks HBS en MMS te Breda. Publiceerde: 'S. Vestdijk' (Ontmoetingen), 'Het geclausuleerde Beest', 'Brug naar het vers', en diverse
artikelen, voornamelijk in Kultuurleven. Is lid
van de Ned. Commissie voor Liturgie. Adres:
Prins Frederiklaan 24, Breda.
Freddie Priem, geboren 1938. Licentiaat Germaanse filosofie Leuven (verhandeling over H.
Boll). Leraar M.O. Nederlands, Engels en Duits.
Adres: Jan Breydelstraat 70, Sint-Andries-Brugge.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion (I.A.D.) en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel (R.I.T.C.S.) te Brussel. Stage aan de Universite du Theatre des Nations te
Parijs. Programmator bij de filmdienst van de
Vlaamse Televisie. Adres: Frederik van Eedenplein 4, Antwerpen.

Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in
de Germaanse filologie Gent. Doceert aan het
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toned en Cultuurspreiding te Brussel, en aan Studio Herman
Teirlinck te Antwerpen. Lid van de Hoge Raad
voor Nederlandstalige Dramatische Kunst. Aches:
Jan van Mirlostraat 1, Edegem (Antwerpen).
Prof. Dr. J. Kijm, geboren 1921. Studeerde filosofie en theologie in de Societeit van Jezus.
Psychologie te Nijmegen. Promoveerde in 1951.
Publiceerde vooral op het gebied van pastorale
en pedagogische psychologie. Adres: Houtlaan
4, Nijmegen.
Drs. J. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum te
Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde economie aan de Rijksuniversiteit te Gent en handels- en consulaire wetenschappen aan de St.Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen. Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'. Adres:
Ergo de Waellaan 5, Deurne - Antwerpen.

Heinrich Boll. Geboren 1917. Soldaat '39 - '45.
Studeerde germanistiek. Sinds '51 uitsluitend
schrijver, lid van 'Gruppe 47'. 0.a. Wo warst
du Adam '51, Und sagte kein einziges Wort '53,
Das Brot der frilhen Jahre '55, Biljart urn halb
zehn '59. Ansichten eines Clowns '63, Ende einer
Dienstfahrt '66. Binnenkort verschijnt in Streven
een vertaling van zijn 'Brief an einen jungen
Nicht-katholiken' ; het voorwoord van een roman
over een dienstweigeraar. Adres: Koln-Mungersdorf, Belvederestrasse 35.
Jaco Groot, geboren 1942. Publiceerde o.a. in.
'Maatstaf', 'Hitweek', 'Barbarber' en het 'Algemeen Handelsblad'. Is werkzaam in het boekenbedrijf. Adres: Mandenmakerssteeg 7, Amsterdam-C.

Dr. J. M. Vlijm, geboren 1917. Studeerde theologic aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Promoveerde in 1956 op een dissertatie over het
religiebegrip bij Karl Barth. Was in de oorlog
predikant in Ameide en ging daarop naar Java
in dienst van de zending, was predikant in
Voorburg. Is nu studentenpredikant voor de gereformeerde kerk te Leiden. Adres: Lammenschansweg 1, Leiden.

Paul Mertz, geboren 1938. Staffunctionaris op

Drs. H. van Breukelen, geboren 1930. Studeerde
bij de kruisheren te Achel in Belgie en St. Agatha (NB). Priestergewijd in 1957. Studeerde dogmatische theologie aan de universiteit te Nijmegen. (Doctoraal in 1964). Is studentenmoderator
te Leiden en tevens docent kath. theologie aan
de universiteit aldaar namens de Radboudstichting. Adres: Rapenburg 102, Leiden.

een groot Amsterdamse reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe Amsterdamse Galerie Pribaut (Wibautstraat
133). Adres: Admiraal de Ruyterweg 349", Amsterdam-w.

Marc Callewaert, geboren 1921. Journalist, kroniekschrijver en kunstcriticus, stichter van G58Hessenhuis, beheerder 'Jeugd en Plastische
Kunst', medewerker 'Gazet van Antwerpen',
B.R.T., Nieuwe Rotterdamse Courant.

Typografische verzorging en tekeningen: Jacques Janssen GKf.
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Brief aan een jonge niet-katholiek Heinrich Boll
Jozef von Sternberg Eric De Kuyper
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Kabinetscrisis in Nederland J. H. Oomes
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219 Communisme en religie / J. P. Schuyf
229 De sociale wetenschappen en het ontwikkelingsvraagstuk /
L. H. Janssen S.J.
234 De vormende waarde van de economie in het M.O. / Edg. Andries
240 Documententheater en historisch drama 2 / Carlos Tindemans
247 Gesprek met Henry Moore / Ludo Bekkers
253 Brief aan een jonge niet-katholiek / Heinrich Boll
262 Josef von Sternberg / Eric De Kuyper
273 Teilhard verwoordt een mensbeeld / G. M. N. Verschuuren
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Nederland: Kabinetscrisis
Internationaal: Erhard, Vietnam / J. H. Oomes
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289 Provocateur en bemiddelaar / Freddy Priem
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Communisme en religie, p. 219
Zijn de wijzigingen in de houding van het communisme ten aanzien van de
godsdienst een aanduiding voor een verlaten van de marxistische inspiratie?
Het atheisme neemt in het systeem een zo wezenlijke plaats in, dat het uit het
marxisme niet weg te denken is. Ook al onderkennen verschillende moderne
Oosteuropese auteurs het tijdgebonden aspect van Marx' atheisme en dat van
de eerste overtuigde communisten en al ontstaat er heden ten dage een zekere
waardering voor de religie, zeker voorzover men sociale tendensen gemeen
heeft, — toch zullen marxisme en godsdienst voorlopig, zij het in g,roeiende
toenadering, naast elkaar blijven bestaan.

De sociale wetenschappen
en het ontwikkelingsvraagstuk, p. 229
De naoorlogse ontwikkelingsproblematiek vond de sociale wetenschappen
slecht voorbereid. Aanvankelijk werd vooral een beroep gedaan op de economie, die in een al te westerse probleemstelling eenzijdig de nadruk legde op de
factor kapitaal. Door de ondervinding wijzer geworden ging men ook te rade
bij de andere sociale wetenschappen. Het antwoord van deze wetenschappen is
niet altijd bevredigend geweest.

Vormende waarde
van de economische wetenschappen in het M.O., p. 234
Is er in het algemeen vormend onderwijs, in de zogenaamde humaniora, plaats
voor de economische wetenschappen? Het bestaan van talloze economische
secties in het secundair onderwijs bewijst natuurlijk dat men op deze vraag
allang positief geantwoord heeft. Maar worden de mogelijkheden welke de
economie biedt om de leerlingen ook een volwaardige algemene vorming bij te
brengen, voldoende benut?

Documententheater en historisch drama 2, p. 240
De vogue van het 'documententheater' en de eigen problematiek van dit genre
doen de vraag rijzen, hoe geschiedenis in het moderne theater nog uitgebeeld
kan worden. Aan de hand van recente voorbeelden wordt aangetoond waar
vandaag de mogelijkheden en de voorwaarden liggen voor het historisch drama.

Gesprek met Benry Moore, p. 247
Henry Moore zou men de Socrates van de moderne Engelse beeldhouwkunst
kunnen noemen: in een land waar van beeldhouwkunst nauwelijks sprake was,
wekte hij een hele generatie beeldhouwers die momenteel de avant-garde uitmaken. Hij heeft nu zelf zijn ervaringen neergelegd in een boek, 'Henry Moore
on Sculpture'. In het gesprek dat Ludo Bekkers met hem had, vertelt hij over
zijn evolutie en over de verschillende themata die zijn werk beheersen.

Brief aan een jonge niet-katholiek, p. 253
Heinrich Boll spreekt zich bier zeer beslist en emotioneel uit tegen de sterke
band tussen kerk en staat, in dit geval de Bundeswehr, in Duitsland. Hij maakt
vooral bezwaar tegen de verwarrende en vernederende positie van de jonge
man die meent op principiele gronden dienst te moeten weigeren.

Josef von Sternberg, p. 262
Josef von Sternberg, de schepper van 'Der blaue Engel' en van de MarleneDietrichmythe, is een 'oude' kineast. Maar de jonge garde schijnt voor deze
figuur een vernieuwde belangstelling en waardering aan de dag te leggen. Een
analyse van zijn werk laat niet alleen zien hoe modern het is, maar ook wat wij
onder modern kunnen verstaan.

Teilhard verwoordt een mensbeeld, p. 273
Het gangbare mensbeeld uit de evolutionistische school (Darwin en Haeckel)
was door een sterk methodisch biologische benadering zeer eenzijdig gekleurd.
Teilhard heeft door zijn onderzoekingen en zijn visie een meer harmonieus
beeld ontworpen, dat meer dan een exact registreerbaar gedeelte van de werkelijkheid omvat. Dode skeletten en schedels worden ten leven gewekt vanuit
Teilhards levenservaring, die geest, persoon en toekomst ziet.
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Uit het akkoord dat tussen de Joegoslavische regering en het Vaticaan gesloten
is blijkt weer eens te meer, dat de communistische houding ten aanzien van de
godsdienst zich aan het wijzigen is. Zelfs bij een oppervlakkige beschouwing is
het immers duidelijk, dat er een groot verschil bestaat tussen de klassiekmarxistische opvatting dat godsdienst 'opium van het yolk' is enerzijds en het
sluiten van een officiele overeenkomst met de leveranciers ervan anderzijds.
De totstandkoming van dit akkoord moet natuurlijk gezien worden tegen de
achtergrond van de binnenlandse politieke constellatie van Joegoslavie: een
staat waarin ruim eenderde van de bevolking katholiek is, waar de cultuur voor
een groot deel typisch christelijk is en waar de kerken geen redel gevaar meer
vormen voor de socialistische constellatie van het land.
Soortgelijke overwegingen golden ook bij in het verleden gehouden besprekingen tussen vertegenwoordigers van het Vaticaan en de Hongaarse of Tsjechoslowaakse regering. En de contacten tussen christendom en marxisten in landen
als Polen en Oost-Duitsland komen evenzeer voor een groot deel op rekening
van het feit, dat beide groeperingen elkaar nu eenmaal nodig hebben om een
redelijke samenleving in de betreffende landen op te kunnen bouwen.
Ook hier is, naar het ons voorkomt, echter sprake van een wederzijdse beinvloeding. Van de ene kant hebben juist de contacten een wijziging gebracht in
de marxistische houding ten aanzien van de religie. Anderzijds heeft die gewijzigde houding weer geleid tot de behoefte om nieuwe contacten te leggen en
oude contacten te verstevigen. De nieuwe marxistische kijk op de religie sluit
natuurlijk niet uit, dat ook de oude zienswijze nog voortwoekert. Het argument
dat geen van de Russische ruimtevaarders ooit iets wat op God lijkt heeft
waargenomen, doet het nog in verstarde marxistische kringen. Die verstarring
wordt met name nog in de Sovjet-Unie aangetroffen, maar ook wel daarbuiten.
Van belang is echter, dat de nieuwe en de oude opvatting van het fenomeen
religie momenteel naast elkaar schijnen te kunnen bestaan en dat de nieuwe
visie niet alleen veel invloed blijkt te hebben op de jonge generatie marxisten,
maar ook zo krachtig geponeerd kan worden, dat officiele contacten — b.v.
tussen het Vaticaan en een communistische regering — mogelijk worden.
Een wijziging in de marxistische opvatting van de religie betekent echter geenszins, dat het marxisme 'minder marxistisch' zou worden of dat het verraad zou
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plegen aan zijn eigen beginselen. Integendeel. Het is juist de marxistische inspiratie zeif, gepaard aan een juiste analyse van de feitelijkheid, die tot een nieuw
inzicht heeft kunnen leiden.
Opium van het yolk

In zekere zin lijkt de godsdienstkritiek niet het centrum van de marxistische
gedachte te zijn. De godsdienstige vervreemding is voor Karl Marx slechts een
vervreemding van de tweede graad, dat wil zeggen een produkt van de politieke
vervreemding. Men heeft in het verleden dan ook gemeend, dat het atheisme
bij Karl Marx slechts tot de bovenbouw behoorde, dat men zich vooral moest
wenden tot zijn economische en loci ale kritiek en dat men zijn godsdienstkritiek kon verwaarlozen. Ook in marxistische kringen was dit lange tijd de
geldende opvatting, zodat men daar meende te kunnen volstaan met het slechts
herhalen van de argumenten die Karl Marx ooit eens naar voren had gebracht.
In feite is deze opvatting onjuist en men deed er het marxisme zeif onrecht
mee. De leer van Karl Marx is immers geen brokkelig substraat, maar een vrij
sluitend geheel, waarbij men niet een van de delen kan verwaarlozen zonder
tevens het geheel aan te tasten. Het atheisme is essentieel voor het marxisme,
zowel in theoretisch als in praktisch opzicht.
Karl Marx ontwikkelde zijn filosofie van het atheisme in zijn vormingsjaren,
tussen 1835 en 1842. Tijdens zijn studie in Berlijn maakte hij kennis met het
hegelianisme, terwijl hij nauwe betrekkingen onderhield met Strauss, Bauer,
Stirner en Feuerbach, een groep mensen die hun ideeen deels aan het rationalisme, deels aan het in die dagen opgang makende materialisme ontleenden.
Marx zelf had bovendien Aristoteles ernstig bestudeerd en hij las de geschriften
van enige oudchristelijke vaders, o.a. Tertullianus, Origenes en Clemens van
Alexandria. Tijdens zijn Berlijnse jaren werd Marx een fel tegenstander van
alles wat hij niet rationeel beredeneren kon. Hij schaarde zich hiermee in de
— later zo versmade — rij van 'burgerlijke filosofen', voor wie een begrip als
openbaring een onbewezen uitroep betekende.
Marx bekroonde zijn filosofisch atheisme met zijn dissertatie, waarbij hij in een
voorwoord aantekende: „De wijsbegeerte zal, zolang nog een druppel bloed
door haar wereldbedwingend, absoluut vrij hart stroomt, steeds de tegenstanders met Epikouros toeroepen: goddeloos is niet wie de goden der menigte
veracht, maar wie de mening der menigte omtrent de goden aanhangt. De
wijsbegeerte verheimelijkt niet de belijdenis van Prometheus: kortom, tegen alle
goden voel ik haat". Zo koos Marx een weg die veel tijdgenoten insloegen.
Inmiddels wordt de nog jonge Marx journalist. Hij ontdekt het belang van het
staatsprobleem en zijn wijsgerige kritiek gaat voor een deel op in zijn politieke
kritiek. Het is de tweede fase in zijn atheistische ontwikkeling. Het atheisme
wordt een wapen in de strijd tegen politieke systemen.
Het politieke systeem waartegen Marx zich in eerste instantie verzette, vond
haar belichaming in Frederik Willem IV van Pruissen, die, vol romantische
gevoelens, staat en kerk in zijn persoon wilde verenigen. Die staat had een
burgerlijk karakter, die kerk was Pruissisch-protestant.
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Reeds tijdens zijn studiejaren in Berlijn had Marx een opmerkelijke belangstelling getoond voor de ethiek. Zijn toen nog geringe kennis van de economie
vulde hij aan met zijn ethische denkbeelden, en juist dit bracht hem — zij het
dan ook pas jaren later — in contact met de problematiek van het proletariaat.
Hij krijgt oog voor sociaal onrecht en begint het te analyseren. Tegelijkertijd
merkt hij, dat het christendom de berusting predikt. De christenen beweren
immers, dat het leven op aarde slechts een voorspel is. Zo er hier ellende en
honger heerst, in het hiernamaals zal dat alles verdwenen zijn. De godsdienst,
zo meende Marx, is 'opium van het yolk': de mensen grijpen er naar en slikken
het om de werkelijkheid te kunnen vergeten. Voor de politieke emancipatie
is een totale menselijke emancipatie nodig. De socialistische mens moet de
godsdienst afwijzen, omdat zij niet meer beantwoordt aan een bestaande nood.
Marx besefte dus zeer goed, dat atheisme nog niet direct tot sociale rechtvaardigheid zou leiden. De bevrijding van de mens zou nog niet direct volgen uit
het verdwijnen van de godsdienst. Het was juist andersom: sociale rechtvaardigheid zou vanzelf tot atheisme leiden, omdat de mens in een werkelijk rechtvaardige maatschappij geen behoefte meer zou hebben aan opium. De mens
hoeft dan immers de werkelijkheid niet meer te vergeten, want de werkelijkheid
maakt hem juist gelukkig.
Tegelijkertijd was Marx zich echter ook bewust, dat de strijd om sociale
rechtvaardigheid een tactiek behoeft. De strijd die Karl Marx wilde was geen
donquichotterie, maar een zeer concreet gevecht, tegen Pruisen. Juist daar
concretiseerde zich voor hem de voosheid van een maatschappelijk bestel, met
name in die merkwaardige verhouding van kerk en staat. Het behoorde daarom
tot de tactiek om zowel de staat als de kerk te vernietigen. De machtsovername
van het proletariaat op staatkundig gebied moest gelijke tred houden met de
machtsovername van de marxistische denkers op filosofisch-theologisch gebied.
Revolutie en rationalisme (men sprak van wetenschap) waren daarom onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het is zeer gevaarlijk, bij een denker bepaalde facetten los te maken uit het
geheel en de beoordeling van een detail toe te passen op de beoordeling van
het systeem. Gedachten staan nooit alleen, maar vormen een serie, een onverbrekelijke aaneenschakeling. Men mag het atheisme dan ook niet wegstrepen
uit het gedachtegoed van Karl Marx, men moet het juist inpassen in het geheel.
Aanvankelijk had Marx slechts een wijsgerige belangstelling, bezield als hij was
door de vrijheidsidealen van de toenmalige burgerlijke denkers. Hij wilde 'voor
de mensen' werken, zonder precies te weten hoe. Later vond hij een concrete
toepassing in de politiek en hij meende zijn levensdoel gevonden te hebben
toen hij tenslotte gegrepen werd door de sociale problematiek. Daarmee licht
ook de grondslag van zijn atheisme voor ons op: bevrijding van de mens, verlossing. Men heeft er vaak op gewezen, dat het zijn joodse afkomst, met een
messianistisch verlossingsverlangen, geweest is, dat hem hiertoe bracht. Mogelijk is dat inderdaad een juiste verklaring. Maar in ieder geval staat vast, dat
hij oprecht streed voor menselijke vrijheid. Hij wilde de mens bevrijden van de
dwang van: het mysterie, de staat en het sociale onrecht.
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De striid tegen een pseudo-godsdienst
Men zou er op kunnen wijzen, dat de in-slaap-sussende godsdienst waartegen
Karl Marx ten strijde trok niet de echte godsdienst was en dat de god die hij
ontkende weinig van doen had met een reele Goddelijke Persoon. Een feit is
echter, dat zijn kritiek op het fenomeen religie aansloeg. De houding van zijn
volgelingen, de communisten, is daarvan een duidelijk bewijs.
De Russische revolutionairen uit de jaren rond de eeuwwisseling waren b.v. —
zeker voor zover ze marxist waren — bijzonder anti-religieus. In zekere zin
werden zij hierbij gesteund door het karakter van de kerk en de godsdienst die
zij aantroffen in het tsaristische Rusland. De Russisch-orthodoxe kerk was een
staatskerk. De mystiek had ongetwijfeld een belangrijke plaats in de orthodoxe
theologie, maar wat betreft het raakvlak met de maatschappij had zij niets te
bieden dan juist de prediking van de deemoed en de onderworpenheid. Een
dergelijke kerk past precies in het raam van de marxistische gedachte dat
godsdienst opium van het yolk is. De hechte banden tussen kerk en staat waren
er bovendien de oorzaak van, dat de kerk tijdens de revolutionaire jaren van
1880 tot 1917 (en lang daarna) 'aan de verkeerde kant' stond. Met het gezag
van de tsaar en de overheid zou immers ook het gezag van de kerk ondermijnd
worden! De geestelijkheid, van hoog tot laag, verzette zich derhalve tegen de
revolutionaire ideeen, ook tegen die denkbeelden die het leven in Rusland heel
wat draaglijker hadden kunnen maken zonder direct een aantasting van het
gezag te zijn. Ook na de geslaagde revolutie van 1917 bleef de orthodoxe kerk
in het verzet, aanvankelijk openlijk, later in het verborgene. De geestelijkheid
vond daarbij ontegenzeggelijk steun bij een groot deel van de boerenbevolking
die traditioneel gelovig en even traditioneel anti-revolutionair was.
Het is te begrijpen dat bij een dergelijke stand van zaken de communisten fel
van leer trokken tegen al wat godsdienst heette. Zij zagen in de religie het
laatste bastion van conservatisme dat overwonnen moest worden en zij herinnerden zich de ideeen die Marx omtrent de godsdienst koesterde.
Ook elders in Oost-Europa presenteerde het communisme zich als atheistisch
en anti-godsdienstig. De oorzaken daarvan liggen op de eerste plaats in het feit,
dat de communistische ideologie atheistisch en anti-religieus van opzet was.
Maar ook hier droegen een aantal kerkelijke factoren bij tot het steeds feller
worden van de atheistische stellingen.
Hoewel in elk van de Oosteuropese landen een enigszins andere situatie aanwezig was, kan men globaal een drietal factoren onderscheiden.
1. Op de eerste plaats gold ook voor de katholieke en protestantse geestelijkheid hetgeen voor de orthodoxe had gegolden. De steun aan het wettige gezag,
het staan aan de verkeerde kant en het bijna per definitie aanwezige conservatisme. Het communisme, dat zich als atheistisch en anti-religieus aandiende,
werd niet op zijn innerlijke waarde getoetst en met het atheisme werd door de
gelovigen ook verworpen hetgeen het communisme aan reele en nuttige hervormingen te bieden had.
2. In Oost-Europa had de geestelijkheid altijd een belangrijk deel van de intel-
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ligentsia uitgemaakt. Het was dan ook bijna vanzelfsprekend geweest, dat die
geestelijkheid een grote invloed had gehad op de politick en een groot aantal
belangrijke politici had opgeleverd, zeker inzoverre nationalistische kwesties
moesten worden opgelost. De politieke werkzaamheid van de geestelijken was
niet altijd — en zelfs meestal niet — geheel van machtspolitieke drijfveren
ontbloot. Noch de katholieke noch de protestante kerken hadden ook een
sociale leer die op enigerlei wijze een belangrijk antwoord kon geven op de
problemen van het proletariaat. In feite werd door de christelijke politici een
politick bedreven louter en alleen ten gunste van de bezittende klasse, waartoe
ook de kerk — met uitgebreide voorrechten en grote landerijen — behoorde.
3. Het nationalistische engagement van de christenen in Oost-Europa had
velen ervan overtuigd, dat tijdens de Tweede Wereldoorlog zich kansen voordeden om eindelijk het ideaal van de nationale staat te verwezenlijken. Dit deed
zich vooral voor in Kroatie en Slowakije. Dat christendom en nationaal-socialisme daarbij over een kam werden geschoren, behoeft dan ook geen verwondering meer te wekken.
In zo goed als alle Oosteuropese landen gold wel een of meer van genoemde
factoren. De kerk werd vereenzelvigd met de oude staat. De nieuwe (communistische) staat meende nauwelijks te kunnen rekenen op de medewerking van
de oude machthebbers, die derhalve moesten worden vernietigd. Wat voor de
communisten nog eens te meer scheen te bevestigen dat men, om een socialistische gemeenschap op te bouwen, allereerst de wortels van de oude gemeenschap, de godsdienst, moet opruimen.
Juist omdat het voor de communisten zo evident was dat de bestaande religie
de rol vervulde van 'opium van het yolk', kwam men er in marxistische kringen
niet toe het verschijnsel religie als zodanig te analyseren. Men bleef staan bij
een aantal verschijningsvormen en paste daarop klakkeloos de leer van Marx
toe, daarbij vergetende, dat het atheisme van Karl Marx zeer tijdgebonden was.
Vervreemding en godsdienst
De vraag doet zich nu voor, wat wij met dat marxistische atheisme aan moeten.
In hoeverre was de visie van Marx tijdgebonden en beperkt (omdat hij niet d e
religie, maar e e n religie analyseerde) en in hoeverre blijkt de marxistische
kritiek op de religie toch enig fundament te hebben?
Wij wezen er reeds op, dat Marx streed voor de emancipatie van de wens en
dat hij daarom alle vormen van vervreemding methodisch uit de wereld wilde
helpen. Marx beweerde niet, dat religie opium is voor het yolk, maar hij
stelde, dat het yolk zelf verantwoordelijk is voor dit opium: v a n het yolk.
Hij zei niet, dat de religie een produkt was van de uitbuiters waarmee het yolk
zoet gehouden werd. De religie i s volgens hem een narcoticum, maar het is
het yolk zelf dat zich dit narcoticum verschaft, zodat het de ellende van alledag
kan vergeten.
Het vluchten in de religie belemmert de vooruitgang van de mensheid, zodat
het volgens Lenin bijvoorbeeld onmogelijk is een reele strijd voor de vooruitgang te leveren zonder dat eerst de religie vernietigd is. „De religie preekt de
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nederigheid en de berusting aan hen die hun leven doorbrengen met ploeteren
en lijden en zij troost hen met de hoop op een compensatie in de hemel".
Het is duidelijk, dat ook Lenin zijn praktische ervaring met een religieuze verschijningsvorm bier verwart met d e religie. De wijze waarop de religie gerealiseerd wordt kan natuurlijk zeer defectief zijn, over de religie zelf zegt dat
nog niets.
De vraag blijft derhalve: is de religie op zichzelf een vervreemdingsverschijnsel,
of anders gesteld: kan de marxistische filosofie terecht a priori de mogelijkheid
van de religie elimineren zonder daarbij tekort te doen aan de vooruitgang en
het welzijn van de mens?
Toen de Franse marxistische wijsgeer Roger Garaudy in 1939 zijn boek Perspectives de l'homme schreef, dacht hij er als volgt over: „De mens zal, wanneer hij de vervreemding teboven gekomen is, zichzelf volledig kunnen realiseren. Hij zal niet alleen tegemoet moeten komen aan de biologische noden die
hem het eerst opvallen: de honger en de opstand tegen het lijden, maar hij
moet ook de nood van de totaliteit van het menselijke leven bevredigen". Sluit
die totaliteit van het menselijke leven ook niet de religie in?
Een aantal marxistische denkers zijn na de Tweede Oorlog inderdaad tot de
erkenning gekomen, dat men er met de traditionele marxistische dooddoener
niet komt. Zo schreef b.v. de Italiaan Pasolini: Twee dingen zijn zeker: 1. een
atheistische filosofie sluit nog niet uit, dat men ook respect heeft voor de
religie; 2. een atheistische filosofie is niet de enig mogelijke filosofie van het
marxisme. In het Italiaanse communistische blad Paese Sera schreef een ander
marxist, Francesco Valentini: „Het lijdt geen twijfel, dat het oude antiklerikalisme voorbij is en dat zelfs de term antiklerikalisme nog maar zelden wordt
gebruikt. Op dezelfde wijze is ook het oude militante atheisme voorbij, die
houding van wantrouwen ten opzichte van geloofswaarheden in naam van de
wetenschap, alsof datgene wat verifieerbaar is in tegenspraak zou zijn met de
'metaphysica' ".
Nog verder gaat de eveneens Italiaanse marxist Lucio Lombarde Radice in
Il dialogo alla prova (Florence, 1964), waar hij het probleem stelt, dat de Italiaanse communistische partij op haar tiende partijcongres de volgende these
heeft opgesteld: Het gaat er om te begrijpen hoe het verlangen naar een socialistische maatschappij zich niet alleen een weg kan banen bij mensen die godgelovig zijn, maar hoe het ook in een vaste religieuze overtuiging een stimulans
kan vinden voor de oplossing van de dramatische problemen van de huidige
wereld. „Het was de eerste keer", aldus Radice, „dat een communistische partij
en een groep overtuigd marxistische leiders bevestigd hebben, dat de religie een
revolutionaire taak kan hebben. Dat is niet het resultaat geweest van intellectueel zwoegen, maar het theoretische uitgangspunt van een belangrijke historische ervaring, zonder dogma's of taboes. De conclusie was van een galileische
omvang: als het juist was te zeggen dat de religie een onveranderlijk instrument
van de klassemaatschappij was in een bepaalde historische periode, dan kan
men dat niet meer blijven zeggen, wanneer men ontdekt dat er bepaalde veranderingen aan de gang zijn. Ik zou de grandioze veranderingen die wij hebben
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kunnen waarnemen willen samenvatten in deze ene zin: wij hebben de massale
deelname gezien van religieuze mannen en vrouwen aan de illegaliteit, aan de
strijd tegen het kolonialisme en tegen rassenscheiding, aan de opbouw van het
socialisme (vooral in Polen), aan de beweging voor de vrede, aan de afschaffing van de economische privileges, het prive eigendom van de produktiemiddelen en de uitbuiting van de mens door de mens, aan de strijd voor het
socialisme".
Er is in al deze uitspraken, die gemakkelijk aangevuld zouden kunnen worden
met honderden uitlatingen van Franse of Oosteuropese marxisten, iets zeer
merkwaardigs. Hoewel de houding van genoemde marxisten ten opzichte van
de religie wel gewijzigd is, is hun analytische methode niet veranderd. De religie
wordt door hen nog steeds niet op zichzelf beschouwd, maar zij zien slechts
deze of gene verschijningsvorm. En waar zij de religie prijzen omdat haar aanhangers zich hebben ingezet voor de strijd tegen de vervreemding, gaat het
altijd nog om sociale of economische vervreemding.
Dit sluit natuurlijk niet de mogelijkheid tot gesprek en zelfs samenwerking uit.
Maar het is een uiterst wankele basis, op zijn minst even labiel als de argumenten waarmee Marx en een groot aantal van zijn volgelingen de religie veroordeelden.
Ware religie en waar atheisme
Van groter belang lijken ons de stellingen die b.v. de Tsjechische marxistische
wijsgeer Milan Machovec poneert. In het tijdschrift Oost-West (Vijfde jaargang, nr. 5 - 6), schreef hij een uiterst intelligent artikel over Christendom en
Atheisme. Hij zegt daarin onder meer: „In welke betekenis zie ik het christendom niet als vijandige ideologie? Voor zover het een consequent beleefd christendom is, de werkelijke navolging van Jezus, d.w.z. het actieve volgen van
Jezus in deze wereld, m.a.w. voor zover het de volgende inhoud heeft:
a. het zich inzetten voor de algemeen-menselijke idealen van deze wereld;
b. het streven om het voorbeeld van Jezus in moreel opzicht na te volgen.
Het open staan voor de wereld, het streven om steeds open te staan voor de
dialoog, enz.
c. het streven om in eschatologische ijver alles in deze wereld te 'vernieuwen'
(Apoc. 21, 5), d.w.z. de medemensen met toewijding en geduld te dienen opdat
zij meer mens, meer zichzelf worden, opdat zij 'nieuw' worden ('metanoia',
zoals het Evangelie dit noemt).
Een dergelijk christendom kan ik als een sympathieke ideologie beschouwen,
zulke christenen kan ik oprecht waarderen en bewonderen (zo b.v. Paus Joannes XXIII), niet ondanks het feit dat ik marxist ben, maar juist omdat ik tracht
'communistisch' (d.w.z. universalistisch, algemeen-menselijk) te denken en te
leven; vooral als het om christenen gaat die het socialisme althans hypothetisch
erkennen, d.w.z. ook in het marxisme een eerlijke worsteling willen zien om de
hoogste algemeen-menselijke waarden te bereiken".
Het is duidelijk, dat Machovec het nog min of meer opportunistische standpunt
van de Italiaanse marxisten achter zich laat. Het gaat hem om het feit van de
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religie zelf, hetgeen bijvoorbeeld ook duidelijk blijkt uit wat hij verderop in zijn
artikel schrijft: „Het werk van Boeddha bijvoorbeeld lijkt ons westerse mensen
(ook dikwijls ons atheisten) iets van een 'lagere' orde, maar waarom zou de
Chinees of de Indier, die met het werk van Boeddha of met de Bhagavadgita
in innerlijk ('bijbels') contact leeft en met behulp daarvan zijn existentie in het
heden tracht op te bouwen, waarom zou iemand die in deze overlevering geestelijk is opgegroeid, niet hetzelfde recht hebben om onze westerse held (Jezus)
als iemand van tweede rang te beschouwen? Waarom zou ik eigenlijk christen
moeten zijn als ik naar ik hoop in navolging van Jezus — mij er voor wil
inspannen om tot een werkelijke algemeen-menselijke eenheid te komen?"
Tegenover dit beeld van de religie stelt Machovec het 'volwassen atheisme', dat
hij onderscheidt van 'het atheisme in zijn onvolwassen vorm' en van 'het
atheisme in zijn overgangsfase, gewikkeld in een rijpingsproces en in conflict
met de religie'. Als een van de kenmerken van dit 'volwassen atheisme' noemt
Machovec: „Dit atheisme moet niet een negativistische, maar een dialectische
ontkenning van de godsdienst zijn. Het moet lering trekken uit de geschiedenis
van de religie en van het atheisme en steeds in existentiele communicatie blijven
met de historie. De godsdienst is voor dit atheisme weliswaar in wereldbeschouwelijke zin iets vreemds, maar niet in historische zin; de godsdienst drukt
immers iets menselijks, ja al te menselijks uit, waaraan het zich moet spiegelen.
Want in de religie manifesteerden zich de 'hoogste problemen' van de menselijke existentie, zij het ook op een basis die als wereldbeschouwing op de duur
niet bevredigde". Machovec beschouwt de religie niet meer als een 'opium van
het yolk'. Hij ziet de religie als een volwaardige — maar niet als een volkomen
menselijke bestaanswijze.
Van ongeveer gelijke strekking is het betoog dat de Franse marxistische wijsgeer Roger Garaudy opzet in zijn boekje De l'Anatheme au Dialogue (Parijs,
1965): „Wat betreft het geloof, doet het er niet toe of het gaat over het geloof
aan God of het geloof in onze taak. Welke verschillen er ook zijn, en of het
voor de een betekent een medewerken aan het appel van God en voor de ander
een puur menselijke schepping, het gaat hier om de plicht van iedere mens een
mens te maken, dat wil zeggen een levende bron van initiatieven, een dichter in
de meest diepe zin van het woord: degene die de dagelijkse ervaring heeft
opgedaan dat de schepping boven hem uitgaat; de christenen noemen dat
transcendentie en wij ware menselijkheid". Met andere woorden: Garaudy
erkent, dat de religie in wezen iets redelijks is. En in bepaalde opzichten gaat
hij zelfs verder dan Machovec, waar hij er immers ook op wijst dat de religie
en het marxisme principieel tot dezelfde resultaten kunnen komen.
Marxisme zonder religie, religie naast marxisme

Dat er sinds de jaren dat Marx leefde een aantal ontwikkelingen hebben plaats
gevonden die ook de positie van de religie ten goede zijn gekomen, is aan de
marxisten niet ongemerkt voorbijgegaan. De marxistische houding ten aanzien
van de religie is daardoor aanmerkelijk gewijzigd.
Daarbij komt dan onvermijdelijk de vraag op, of er ooit nog zoiets als een
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samensmelting van marxisme en religie mogelijk zal zijn. In de afgelopen
decennia is deze vraag vaak gesteld en door de aanhangers van het religieuze
socialisme werd zij maar al te gemakkelijk positief beantwoord. Argumenten
als zou Christus eigenlijk de eerste communist geweest zijn en als zou men veel
van de communistische beginselen reeds bij Paulus kunnen vinden, waren
daarbij in zwang.
Niettemin kan men constateren, dat het marxisme van het begin tot op de
huidige dag atheistisch is geweest. Dat de maatschappijleer van het marxisme
voor een christen alleszins aanvaardbaar kan zijn, doet aan dit feit niets af.
Het blijft staan, dat de marxistische wijsbegeerte nog steeds haar vertrekpunt
heeft waar Karl Marx zelf begonnen is. De redenen die Marx hiervoor had,
mogen zijn achterhaald — en dat wordt door veel marxistische wijsgeren van
dit ogenblik toegegeven — de basis blijft hetzelfde: het historisch en dialectisch
materialisme, een atheistisch uitgangspunt, dat geen plaats kan toekennen aan
de religie. Het marxisme wil een radicaal atheisme zijn en ontzegt zichzelf
daarmee het recht terug te keren tot een godsdienstige openbaring.
Voor het marxisme zelf schept dit wel problemen, met name op het vlak van
de geschiedenis. Het aannemen van een 'betekenis' van de geschiedenis kan als
een openbaring in godsdienstige zin worden opgevat. Uit het wetenschappelijk
onderzoek kan het niet voortkomen, omdat dit geen mogelijkheden meer heeft,
zodra men als hypothese stelt, dat de geschiedenis een 'richting' heeft. Het
marxisme kan daarom niet terecht de pretentie hebben dat het een betekenis
kan aanwijzen in het historisch worden. Het marxisme bevat echter nog enkele
van deze metafysische resten, die de moeite van een onderzoek waard zijn.
In verband daarmee is interessant hetgeen de Franse marxistische revisionist
Pierre Fougeyrollas schrij ft in zijn boek Het marxisme in discussie (cfr. Streven,
p. 184, '65): „Het lijkt ons, dat de mens in wezen steeds bezig is aan een proces
om zich verder te verwijderen van zijn animaliteit, zijn natuurlijkheid en zijn
vervreemding; dit proces zet zich voort in een reeks van vooruitgaande bewegingen, waarop altijd weer terugvallen volgen, zonder dat de vooruitgang die de
voorwaartse beweging bewerkte, tot op heden, ooit door de daarop volgende
terugval geheel teniet werd gedaan". Een dergelijk historisch besef ontbreekt
nog bij de meeste marxistische denkers. Men dient daarbij echter te bedenken,
dat een existentiele sprong in het onbekende het marxisme even vreemd is als
de religie, voor zover wij die op dit moment althans kunnen overzien en doorgronden.
Het marxisme heeft iets religieus, al is dat religieuze aspect dan wel wat ingewikkelder dan sommige auteurs (b.v. Wetter en Falk) graag doen uitkomen,
n.l. dat het communisme ook zijn heilige boeken, profeten en toewijdingen zou
kennen. Mogelijk is dit laatste waar, maar het wil dan slechts zeggen, dat er
communistische verschijnselen zijn die een merkwaardige overeenkomst vertonen met b.v. christelijke verschijnselen. Het religieuze aspect van het marxisme is echter veel wezenlijker. Het treedt daar op waar een onvoorwaardelijk
geloof aan de geschiedenis aan de dag treedt, waar een messianistische drang
naar verlossing aanwezig is. In deze zin is het marxistisch atheisme inderdaad
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van een hogere orde, zoals Machovec beweert en het staat op een lijn met b.v.
het christendom, zoals Garaudy schrijft. Dit religieuze aspect van het marxisme
betekent tweeerlei.
Op de eerste plaats is er de mogelijkheid van een tolerantie ten aanzien van
andere religies. Die mogelijkheid werd ten tijde van Marx overwoekerd door
een aantal feitelijkheden die de verschillende verschijningsvormen van de religie
in schrijnende tegenspraak schenen te doen zijn met de aspiraties van het
marxisme. Die feitelijkheden zijn nu voor een deel verdwenen, voor een deel
minder belangrijk geworden, zodat de tolerantie tot uitdrukking kan komen bij
denkers als Machovec en Garaudy en ook b.v. bij de genoemde Italiaanse
marxisten.
Op de tweede plaats echter betekent dit religieus aspect van het marxisme, dat
het principieel onverzoenlijk zal blijven ten opzichte van de religie. Waar het
uiteindelijk bij de marxisten 66k om een geloof gaat, kan immers moeilijk
tegelijkertijd een ander geloof worden aanvaard.
Zelfs het Teilhardisme schijnt hier geen brug te kunnen zijn. De marxistische
wijsgeren uit Oost en West hebben tot op heden althans stelselmatig geweigerd
in Teilhard de Chardin een reele brug tussen marxisme en religie te zien, alhoewel van christelijke zijde deze hoop vaak naar voren is gekomen.
Wat voorlopig (want men kan de ontwikkeling nog nauwelijks overzien) blijft,
is: een naast elkaar bestaan van marxisme en religie, een samenwerking waar
dat nodig en mogelijk is. Die noodzaak en die mogelijkheden blijken bij de dag
groter te worden. Doch zelfs bij de meest progressieve marxistische auteurs is
momenteel geen aanwijzing te vinden, dat een soort religieus marxisme kans
van slagen zou hebben. Men is religieus, b.v. christelijk, of men is marxist. Een
oecumene kan hier slechts betrekking hebben op het praktische doen van alledag, 66k echter waar het gaat over het op de korrel nemen van eigen beginselen. Waar het echter gaat over de marxistische of religieuze houding is vooralsnog geen toenadering mogelijk. Wanneer men echter bedenkt, dat ten tijde
van Marx religie en marxisme elkaars aartsvijanden waren, en dat het daarmee
nu wel enigszins anders staat, kan men toch nog enige hoop koesteren ten aanzien van de toekomst. Want per slot van rekening is zowel het marxisme alsook
de religie nog steeds in wording. Wij zijn nu eenmaal een wordende wereld.
En juist op dit punt zijn marxisme en religie het met elkaar volkomen eens.

De sociale wetenschappen
en het ontwikkelingsvraagstuk *
Prof. Dr. L. H. Janssen S.J.

Toen in de jaren dertig de grote economische crisis uitbrak en de daarop volgende malaise zich jarenlang voortsleepte, bleek de economische wetenschap
niet over de instrumenten te beschikken, om de politici oplossingen aan de hand
te doen om de problematiek van de werkloosheid te lijf te gaan. Men tobde
wat aan met een theorie die op zichzelf wel logisch en consistent was, maar die
van veronderstellingen uitging die op dat moment helemaal niet meer golden.
Het gevolg was, dat de politiek van aanpassing die gepraktizeerd werd, de
toestand eerder erger maakte dan verbeterde. Het boek van de grote economist
Keynes, dat deze instrumenten wel verschafte, kwam in 1936 eigenlijk te laat,
want de toepassing van zijn denkbeelden in de praktische politiek werd pas een
feit na de oorlog, maar toen was de werkloosheid nauwelijks meer een probleem.
Het is een gewoon verschijnsel, dat de sociale wetenschappen achterlopen bij
de werkelijkheid, want het leven is sneller dan de leer, hoewel dat ook weer
niet helemaal waar is. De samenleving kent een eigen ontwikkeling, waarin de
sociale wetenschappen slechts een facet vormen. Tussen leven en leer, tussen
praktijk en theorie bestaat een wederzijdse beinvloeding, waarin nu eens de
praktijk vooruit is op de theorie, dan weer de theorie leiding geeft aan de
praktijk.
Na de tweede wereldoorlog is in de samenleving van de mensheid als geheel
een nieuw probleem ontstaan, waar de sociale wetenschappen volstrekt niet op
voorbereid waren, n.l. het sociale probleem op wereldschaal, dat gewoonlijk
wordt aangeduid met de term: het probleem van de ontwikkelingslanden.
In het verleden verstond men onder de sociale kwestie ('la question sociale')
het probleem van de vreedzame samenleving in toenemende gelijkgerechtigdheid tussen de verschillende klassen binnen eenzelfde land, maar na de oorlog
stelde zich opeens het probleem va nde vreedzame samenleving in gelijkgerechtigdheid tussen de verschillende volken. De nadruk lag aanvankelijk vooral op
de gelijkgerechtigdheid, terwijl later in de internationale politick het motief van
de vreedzame samenleving meer nadruk kreeg.
* Dit artikel is de tekst van een toespraak die de auteur hield op 17 september 1966 in het
kader van het Studium Generale in samenwerking met de Academische Radio Omroep
(ACRO), uitgezonden door de VPRO.
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De eerste stap op de weg naar gelijkgerechtigdheid was het uitroepen van de
politieke onafhankelijkheid van de vroegere kolonien. Doch daarmee was niet
meer dan een formele gelijkgerechtigdheid verkregen, zo goed als op het
nationale vlak door het erkennen van de beginselen van de franse revolutie de
gelijkheid voor alien slechts in beginsel, niet in werkelijkheid was gerealiseerd.
De voornaamste oorzaak van de feitelijke ongelijkgerechtigdheid was in beide
gevallen de feitelijke ongelijkheid in rijkdom, kennis en macht, of misschien is
het niet zozeer de ongelijkheid alswel het lage peil van een van de partijen.
Met het streven naar gelijkgerechtigdheid werd dus ook voor de jonge landen
de opgave gesteld om hun rijkdom, kennis en macht te vergroten. Hiermede
was de ontwikkelingsproblematiek aan de orde gesteld. Het merkwaardige is
nu, dat, terwijl op het nationale vlak de erkenning door de rijke kiassen van de
gerechtvaardigdheid van 't streven der arme kiassen pas na lange strijd tot stand
kwam, op het internationale vlak deze erkenning aan het begin van de ontwikkeling staat. In het Handvest der Verenigde Naties beloofden de rijke landen
te zullen medewerken aan de verhoging van de levensstandaard van alle ledenstaten. Deze beginselverklaring en nog meer de daarop volgende praktijk van
ontwikkelingshulp is van grote betekenis geweest voor de sociale wetenschappen, omdat de hulpverlening weldra een beroep deed op deze wetenschappen.
Het eerst was dit het geval bij de economie. Maar de economische wetenschap
was heel slecht voorbereid op deze problematiek. In de eerste jaren na de
oorlog was het alles Keynes wat de klok sloeg; de schrik voor de ramp van
de werkloosheid zat zo diep, dat men aan andere problemen nauwelijks toekwam. Zelfs de eerste elementen van wat later de groeitheorie zou worden,
wortelden in het volle werkgelegenheidsvraagstuk. Harrod en later Domar
vroegen zich namelijk af, hoe hard de economie, in casu het inkomen, zou
moeten groeien om voile werkgelegenheid te behouden voor arbeid en kapitaal.
De eerste voorlopige groeitheorie was dus eigenlijk een voile werkgelegenheidstheorie. Een bijprodukt van deze theorie was het inzicht in de kapitaalcoefficient d.w.z. in de hoeveelheid kapitaal die nodig is om een bepaalde vergroting
van het inkomen te bewerken. Deze vrij simplistische theorie kwam nu goed
van pas bij het hulpverleningsproces. Men vroeg zich af: hoe komt het, dat
sommige landen rijk zijn en andere arm?
Het antwoord is in eerste instantie een tautologie n.l., omdat in het ene land
de produktiviteit, d.i. de produktie per man, hoog is en in het andere laag, maar
de produktie is hoog, omdat men per man veel kapitaal heeft en laag, omdat
men weinig kapitaal heeft. De ontwikkelingshulp zou dus vooral moeten bestaan in het verschaffen van kapitaal en met de theorie van Harrod en Domar
kon men berekenen, hoeveel kapitaal nodig was om een bepaald groeipercentage te bereiken.
Men was natuurlijk niet zo dom, dat men niet inzag, dat met de kapitaalgoederen ook kennis nodig was om deze goederen te gebruiken, maar men dacht
hierbij vooral aan technische kennis, waaraan wij nu nog steeds het woord
'technische bijstand' te wijten hebben, al heeft op dit moment veel van de
personele bijstand die door dit woord wordt aangeduid, niets meer met techniek
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te maken. In ieder geval was in het begin de economie de enige sociale wetenschap die zich met het ontwikkelingsvraagstuk bezig hield. Theorie en praktijk
bevestigden elkaar in een veel te enge aanpak van het vraagstuk.
Een van de oorzaken van deze te nauwe zienswijze was ongetwijfeld het feit, dat
de theorie van Harrod en Domar in West-Europa en Amerika een redelijke
graad van werkelijkheidswaarde had, omdat hier de niet-economische voorwaarden voor de groei al in hoge mate aanwezig waren en de enige schaarse
factor aanvankelijk het kapitaal was. Maar in de ontwikkelingslanden was de
situatie heel anders. De praktijk leerde al gauw, dat kapitaal en technische
kennis alleen niet de oplossing konden brengen van het ontwikkelingsvraagstuk.
Om in de economische terminologie te blijven: men ging ontdekken, dat het
raamwerk van veronderstellingen, waarbinnen de Westerse economische theorie
zich afspeelt in de onderontwikkelde landen niet noodzakelijk aanwezig is.
In het Westen mocht men aannemen, dat er voldoende geschoold en leidinggevend personeel aanwezig was, evenals voldoende ondernemerschap en initiatief. Ook aan andere meer impliciete veronderstellingen was voldaan: er bestaat
in het Westen een mechanisme om besparingen om te zetten in investeringen,
er is een distributie-apparaat aanwezig om de produkten bij de consument te
brengen, men kan erop rekenen, dat de rechtszekerheid en de eigendomsrechten
gehandhaafd worden. Het bleek echter, dat aan deze en vele andere voorwaarden voor het functioneren van het economisch mechanisme in de ontwikkelingslanden niet was voldaan. Tegen het midden van de jaren vijftig verschijnen
dan ook de eerste publikaties over de niet-economische aspecten van het ontwikkelingsvraagstuk. Voorzover hiermede de andere sociale wetenschappen
hun intrede doen in het ontwikkelingsvraagstuk, blijven ze toch helemaal ondergeschikt aan de economische problematiek. Een goed voorbeeld van dit eerste
contact van economie en andere sociale wetenschappen is ook het in het Nederlands vertaalde boek van W. A. Lewis, Theorie van de Economische Groei, van
1955.
Pas laat, in de jaren vijftig, gaat de sociologie zich uitdrukkelijk bezighouden
met het ontwikkelingsvraagstuk. Het is vooral de Universiteit van Chicago
geweest die in dit opzicht baanbrekend werk heeft gedaan. Hiermede wil niet
gezegd zijn, dat vroeger de sociale wetenschappen zich niet hebben bezig gehouden met de ontwikkelingslanden; we behoeven dan slechts te herinneren aan de
opleiding van onze eigen bestuursambtenaren voor India en Indonesia in Leiden
en Utrecht en nog meer aan de studie in de antropologie in haar verschillende
aspecten, maar, hoewel deze wetenschappen zich materieel bezig hielden met
wat wij nu de ontwikkelingslanden noemen, stond het vraagstuk van de ontwikkeling, van de verandering, niet centraal. Dit was wet het geval, toen de sociale
wetenschappen te hulp werden geroepen om hun bijdrage te geven aan de
oplossing van de urgente problematiek van de ontwikkelingslanden. Het eerste
gelukkig gevolg van de belangstelling van de sociale wetenschappen voor ontwikkelingsproblematiek was, dat de te enge, zuiver economische probleemstelling werd doorbroken.
Het werd duidelijk, dat de ontwikkeling de gehele maatschappij en de gehele
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cultuur betreft met al haar instituties, waarvan de economie er slechts een is.
Deze institutie, de economic, Ieidt niet een gelsoleerd bestaan, maar is vervlochten met al de andere instituties, zoals godsdienst, familie, onderwijs, recht en
openbaar bestuur. Veranderingen in de economie bewerken en veronderstellen
veranderingen in de sociale verhoudingen en in de andere instituties, met
onderlinge oorzakelijkheid. Zo zal ,bijvoorbeeld het veranderen van het produktieproces veranderingen in het familiepatroon tot stand kunnen brengen, maar
evenzeer is het waar, dat zekere veranderingen in het familiepatroon een voorwaarde kunnen zijn voor het veranderen van het produktieproces.
Deze constatering van de onderlinge afhankelijkheid van instituties en sociale
verhoudingen geeft al voor enige tientallen jaren werk aan de sociale wetenschappen, als zij deze relaties willen analyseren. Maar als deze wetenschappen
werkelijk geengageerd willen zijn in het ontwikkelingsproces, d.w.z. als ze
leiding willen geven aan de praktijk van de ontwikkelingsproblematiek, wordt
nog veel meer van hen verwacht. Ze zullen dan namelijk niet alleen moeten
aangeven welke de gevolgen zijn van bepaalde gewenste veranderingen, maar
ook hoe sommige ongewenste gevolgen vermeden of verzacht kunnen worden.
Van de andere kant zullen zij ook moeten onderzoeken welke andere veranderingen noodzakelijk zijn om bepaalde gewenste veranderingen tot stand te brengen en hoe die veranderingen kunnen worden aangebracht.
Het gaat dus om het leggen van een wetenschappelijk fundament voor een
integrale sociale en economische ontwikkelingspolitiek. Dit is een geweldige
opgave en wij mogen ons niet verwonderen, dat, ondanks de vele duizenden
publikaties die ieder jaar over dit onderwerp verschijnen, wij nog helemaal in
het begin staan. (De opmerking over de duizenden publikaties is letterlijk te
verstaan; een bibliografie vermeldde alleen voor het jaar 1961 circa 6500
boeken en artikelen over het ontwikkelingsvraagstuk. Het was natuurlijk een
Duitse bibliografie!).
Aangezien, zoals ik zojuist zei, het ontwikkelingsvraagstuk te maken heeft met
verandering van de gehele maatschappij, zullen vrijwel alle sociale wetenschappen of alle menswetenschappen bij dit proces zijn betrokken. Voor de economic
en de sociologic is dit zonder meer duidelijk en zij hebben hun bijdrage reeds
geleverd. Maar dit geldt evenzeer voor de antropologie of de etnologie. Deze
wetenschappen. die de maatschappelijke verhoudingen en de cultuur bestuderen
van wat men vroeger de primitieve volkeren noemde, zijn zich ook, zij het soms
met enige tegenzin, gaan engageren in het ontwikkelingsvraagstuk. Hun functie
is uitermate belangrijk, al was het alleen maar omdat men voor het bewerken
van verandering het uitgangspunt moet kennen. Maar de antropologie is zelf
ook door contact met dit vraagstuk gedynamiseerd en heeft veel meer aandacht
gekregen voor de veranderingen in de z.g. primitieve culturen. De antropologie
heeft echter ook een heel belangrijke functie voor de persoonlijke instelling
van de Westerse en de verwesterde ontwikkelaars in de ontwikkelingslanden.
Zij geeft hun n.l. gevoel voor de relativiteit van de Westerse cultuur, zij is een
tegengif voor het etnocentrisme, d.w.z. de dikwijls onbewuste opvatting, dat
alleen de eigen cultuur de moeite waard is, zij wijst op de grote waarden in de
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bestaande culturen, die misschien nodeloos vernietigd worden. Het zou echter
te wensen zijn, dat de antropologie meer operationeel werd en dus ook de
wegen zou aangeven hoe deze cultuurvernietiging bij het bestaande streven
naar een hogere levensstandaard voorkomen zou kunnen worden.
Het is duidelijk, dat ook voor de sociale psychologie een rol in het ontwikkelingsproces is weggelegd, omdat de noodzakelijke mentaliteitsverandering iets
met psychologie te maken heeft. Maar het is eerst sinds weinige jaren, dat in
Amerika psychologen als MacClelland en amateurpsychologen als Hagen zich
met deze zijde van het vraagstuk bezig houden. Het is een vurige, maar tot nu
toe tamelijk ijdele, hoop van mij, dat ook in Nederland de psychologen zich
meer met dit vraagstuk bezighouden.
Ook de typische maatschappijwetenschappen als recht, bestuurskunde en politieke wetenschap hebben een taak in het ontwikkelingsvraagstuk, misschien wel
meer dan tot nu toe onderkend is. De opvoedkunde staat voor de geweldige
opgave om nieuwe en aangepaste methoden te vinden voor de nu dikwijls
klakkeloos overgenomen westerse schooltypen. Maar dit vraagt geniale creativiteit. Toch mag in dit verband het Instituut van professor Van Baal, dat naar
aanpassing van de onderwijsmethoden zoekt, met ere worden genoemd.
Kortom, alle mens- en maatschappijwetenschappen, ook de geschiedenis en de
geografie, hebben een taak in de geweldige opgave die het ontwikkelingsvraagstuk stelt. Maar nogmaals, wij moeten ons bewust zijn, dat wij nog in het begin
staan en dat de groei van de wetenschap een langzaam proces is. Wij mogen
daarom ook niet al te zeer verwonderd zijn, dat de vooruitgang van de ontwikkelingslanden traag verloopt, want, afgezien van de menselijke tekortkomingen
bij de helpende landen, die zich dikwijls meer laten Leiden door eigen belang
dan de wens om efficient te helpen, en van de ontwikkelingslanden zelf, waar
egoisme en groepsbelang vaak een grote rol spelen, moeten wij ook bekennen,
dat wij het nog niet weten, dat de sociale wetenschappen nog niet in staat zijn

de leiding te geven die redelijkerwijs van hen verwacht mocht worden.
Maar de tijd dringt en het gaat om misschien wel het belangrijkste probleem
van onze tijd. Daarom mag van de sociale wetenschappen worden geeist, dat zij
zich met voile energie zullen inzetten voor de oplossing van het sociale vraagstuk van onze tijd.

Vormende waarde
van de economie in het M.O.
Edg. Andries

De vraag die wij hier willen behandelen luidt: is er in het algemeen vormend
onderwijs, in de zogenaamde humaniora, ook plaats voor een onderwijs in de
economische wetenschappen? Of juister, want het bestaan van vele economische
secties bewijst dat men daar allang van overtuigd is 1 : wordt de rol welke de
economische vakken in het secundair en met name in het algemeen vormend
onderwijs klinnen spelen, voldoende benut?
Vaak hebben wij de indruk dat het voor velen, althans in onderwijsmilieus, niet
zo heel duidelijk is, wat men onder `algemene vorming' verstaat. In tegenstelling
met de technisch of wetenschappelijk professionele opleiding, die de overdracht
van beroepskennis en -kunde beoogt en uiteraard niet voor alle leerlingen of
vormingssubjecten bedoeld kan zijn, is de algemene vorming principieel voor
alien bedoeld die het vormingsproces van onvolwassen tot volwassen mens
doormaken en haar doel is, de jonge mens in de samenleving van morgen te
doen 'ingroeien'. Haar finaliteit is in de eerste plaats de overdracht van die
kennis die de jonge mens nodig heeft om morgen zijn rol in de samenleving naar
behoren te vervullen en die de hele cultuur van de hedendaagse samenleving
bestrijkt: wetenschappen, literatuur, kunsten, enz. In de sterk geevolueerde en
immer sneller evoluerende samenleving van vandaag is zulk een encyclopedische
kennisoverdracht echter een totaal onmogelijke opgave geworden voor de school.
Zelfs indien dat haar intentie zou zijn, kan zij de leerling onmogelijk als een
`afgewerkt' produkt afleveren. In de keuze die bijgevolg gemaakt moet worden,
is het duidelijk dat de zogenaamde exacte wetenschappen een steeds grotere
plaats moeten krijgen. Maar meer belang moet ook gehecht worden aan de
moderne mens- en maatschappijwetenschappen. Hierin nu hebben de economische problemen en vakken een niet te onderschatten aandeel. Ze houden verband met steeds talrijker wordende relaties in onze samenleving.
Algemene vorming is echter meer dan overdracht van kennis. Ze moet de jonge
1 Dit jaar hebben de leraren economische wetenschappen voor de eerste keer een plaats
gekregen in de bekende Vliebergh-Sencie-leergangen, die ieder jaar in augustus de leraren in
de diverse disciplines van het Vrij Onderwijs in Leuven samenbrengen. Op de slotvergadering
van de sectie economische wetenschappen (in Antwerpen) sprak o.m. Prof. Dr. A. Heertje
van de Universiteit te Amsterdam over de vernieuwing van de methodiek van de economie.
In Nederland ondergaat inderdaad het hele onderwijs ten gevolge van de Mammoet-wet
weldra een grondige wijziging. Het komt ons voor dat inzake onderwijsmethode de problemen in beide landen niet ver uiteenliggen.
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mens zelf veranderen, in de eerste plaats door een formele geestesvorming. Zowel moreel als intellectueel moet de leerling systematisch geholpen worden in
zijn opgang naar volwassenheid en zelfstandigheid. Alleen een inzichtelijk,
transferabel leren helpt de leerling zich algemeen bruikbare werkwijzen en
geesteshoudingen eigen te maken, die hij later zal kunnen toepassen in diverse,
zelfs sterk uiteenlopende situaties. Een leerling bijvoorbeeld die via de wiskunde
de gewoonte heeft verworven zijn werkresultaten steeds te controleren op hun
juistheid of ten minste hun waarschijnlijkheid, zal deze attitude later gemakkelijk op andere gebieden toepassen.
Onze vraag is dus: bezit de economie de hier genoemde eigenschappen om beschouwd te kunnen worden als een algemeen vormend vak? En zo ja, worden
haar vormende mogelijkheden voldoende benut? Hoe kan dit gebeuren?
Vooraf moeten we wel even onder ogen zien wat de collectieve benaming 'economische wetenschap' in het secundair onderwijs eigenlijk dekt. We kunnen,
geloof ik, dit aggregaat van vakken in twee groepen splitsen. De eerste groep
omvat dan wat wij zouden noemen: de bedrijfseconomisch georienteerde vakken. Deze hebben als formeel object de beschrijving en verklaring van de werking van de bedrijven, m.a.w. het producentengedrag. Hiertoe horen de handelseconomie of de studie van de organisatie van de binnen- en buitenlandse handelsverrichtingen, het handelsrekenen en het handelsboekhouden of m.a.w. de
berekeningen en boekingen die verband houden met voorgaande handelsverrichtingen. Deze vakken komen voor op het programma van de vierde moderne
en van de derde economische humaniora. In de hogere klassen zijn er dan nog
de financiele economie of de verrichtingen van banken en beurzen, de organisatie van de handelsvennootschappen en die van de industriele bedrijven. Tenslotte bevat het leerplan in dezelfde twee hogere klassen nog hulpvakken als:
burgerlijk en handelsrecht, fiscaal en sociaal recht.
De tweede groep bestaat in feite slechts uit een enkel basisvak, dat niet meer
dan twee lesuren per week in de hoogste klas van de economische humaniora
beslaat, nl. de algemene of sociale economie, of: het eigenlijke vak economie.
Hiernaast hebben we nog wel het grondwettelijk recht, dat wij niet bij de bedrijfseconomisch georienteerde vakken kunnen rekenen, maar dat een paneel
vormt van het eigenaardige drieluik: sociaal, fiscaal en grondwettelijk recht in
de hoogste klas van de economische humaniora.
Dit basisvak, de economie, bestudeert de menselijke relaties in de volkshuishouding (een land) en tussen de verschillende volkshuishoudingen in de wereld.
Het formeel object is hier niet meer de winstmaximalisatie in een bedrijf of
onderneming, maar de welvaartsproblematiek van een heel land of van verschillende landen, waarbij heel wat ruimere doelstellingen nagestreefd worden.
Het bevorderen van de opgang van de ontwikkelingslanden is een van haar
actuele problemen. Het object van de algemene of sociale economie valt dus
niet helemaal samen met dat van de bedrijfseconomie. De sociale economie beschrijft en verklaart de relaties welke zij ontdekt tussen gezinnen, bedrijven,
overheid van een land, en de relaties met het buitenland (de andere volkshuishoudingen of landen in de wereld). En al direct willen wij zeggen: vooral aan
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dit vak dient o.i. alleszins meer ruimte en belang toegekend te warden in ons
humaniora-onderwijs. Ook zouden meer hulpvakken het moeten omringen2.
In verband met de economische wetenschappen die op het lesrooster van de
humaniora – of wat vroeger meestal `handel' werd genoemd – voorkomen, kan
men immers het gevoel hebben dat deze vakken door hun inhoud eigenlijk professionele of technische vakken zijn. Hieraan wordt dan de idee verbonden dat
deze vakken niet thuishoren in de humaniora, waar de sfeer helemaal niet
utilitair mag zijn. Geen enkel yak wordt er onderwezen als een instrument waarmee de leerling later een beroep kan uitoefenen, al beogen sommige vakken
– de meeste zelfs – een zekere vooropleiding tot een of andere richting van het
universitiare onderwijs. Wij zijn er echter van overtuigd – en wij niet alleen (zie
bijvoorbeeld de leerplanbrochures zowel van het vrij als van het rijksonderwijs) –
dat de economische wetenschappen in de humaniora geen technische optiek
hebben of mogen hebben. Zo is o.i. het verhandelen van goederen – de fundamentele bedrijvigheid van de handel — als zodanig geen gemotiveerd studieobject voor leerlingen van de humaniora. In vele instellingen van het algemeen
vormend secundair onderwijs bekleden de economische wetenschappen om die
reden een marginale positie. Omdat deze vakken meestal niet tot de moeilijkste
leerstof gerekend warden en omdat ze onmiddellijk nuttig kunnen zijn voor het
uitoefenen van een beroep, komen hier dan ook nog meestal de zwakste leerlingen terecht, die geen of weinig zin hebben om voort te studeren na de humaniora. Alwie van onderwijsproblemen op de hoogte is of hierover degelijk geinformeerd wil zijn, moet echter inzien dat deze situatie niet de juiste of niet de
enig mogelijke is en dat de groep economische wetenschappen in de familie van
de humaniora-discipline wel degelijk een gelijkwaardige partner kan zijn.
Willen we een economisch wetenschappelijke humaniora uitbouwen waarin
geestesvorming en niet het aanleren van nuttige leerstof de fundamentele doelstelling is, dan moeten leerplan en methodiek grondig herzien warden. In het
geheel van de moderne humaniora kunnen dan de maatschappij- en menswetenschappen het terrein vormen van een afdeling die op die manier terecht een
sociaal-economisch of economisch wetenschappelijke humaniora zou kunnen
heten en een waardige tegenhanger kan zijn van de wetenschappelijke afdeling,
waarin de natuurwetenschappen als hoofdvakken gedoceerd warden.
In die vernieuwde economische afdeling zou de saciale economie als top- of
basisvak meer ruimte en belang moeten krijgen, terwij1 de andere vakken de
bouwstenen moeten leveren voor een geleidelijke synthese, die een inzichtelijke
benadering van de menselijke relaties inzake welvaartsproblematiek beoogt.
Deze welvaartsproblematiek houdt wel verband met de uitwisseling van q,oederen en diensten, met materiele waarden dus, maar ze vertoont ook vele vestelijke facetten. De welstand van een yolk houdt in: de vorming en de bestet:ing
van inkomens, de verdeling van goederen en diensten, die o.m. rechtvaardig
moeten zijn. De welvaartsproblematiek wordt slechts op een bevredigende wi;ze
opgelost wanneer de bereidheid tot samenwerking aanwezig is bij alle groepen
2 Vakken die wij in deze groep graag op het lesrooster zouden zien figureren, zijn b.v. de
sociaal-economische statistiek, de geografische en de historische economie.
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die de volkshuishouding uitmaken. En samenwerking veronderstelt a.m. verdraagzaamheid, een houding die niet alleen door het (persoonlijk of collectief)
eigenbelang geinspireerd wordt, maar ook door begrip voor de belangen en
behoeften van andere personen en groepen.
Vanzelf ziet men aldus dat dit vak of deze groep van vakken niet alleen of uitsluitend utilitair of professioneel gericht zijn. En bovendien zal het wel niemand
ontgaan dat, behalve de exacte wetenschappen, ook enkele fundamentele noties
van de sociaal-economische relaties een wezenlijk bestanddeel vormen in het
kennisrepertorium van ieder ontwikkeld mens die zijn functie als burger in de
samenleving wil vervullen. De moderne samenleving wordt immers gekenmerkt
door een dicht en complex net van menselijke bindingen, die meestal op het
terrein van de economie liggen.
Niet echter alleen inhoudelijk, ook formeel kan de economie in het secundair
onderwijs algemeen vormend werken. Maar dan moet er, geloof ik, in de methodiek toch wel een en ander veranderen. Zeker, de denkmiddelen, de begrippen
welke de economie hanteert en waarmee zij haar functionele relaties of samenhangen tot stand brengt, blijven altijd 'common sense'-begrippen, die hun aanschouwelijk uitgangspunt vinden in de ons omringende dagelijkse realiteit en
een ruim toepassingsveld bezitten. Maar het gevaar bestaat dat het vak een – zij
het ,dan aantrekkelijk en interessant – praatvak blijft, zoals ook vakken als
aardrijkskunde en geschiedenis dat kunnen zijn. Vanwege de omvang en de
diversiteit van de geprogrammeerde leerstof, vanwege het ontbreken van een
vormende methodiek, de 'outer verbale aanpak en de afwezigheid van inoefeningstechnieken blijft de studie van de sociale economie in de eerste klas van
de economische humaniora beperkt tot een weinig geordende terreinverkenning
die meer encyclopedisch beschrijvend dan verklarend is, meer oppervlakkig informatief dan formatief. In die situatie is het niet to verwonderen dat zelfs
leraren economie aan hun eigen discipline niet veel vormende waarde kunnen
toekennen.
Er is echter, in de economie zelf, een methode voorhanden die wel degelijk
meer formele vormingsmogelijkheden biedt: de methode van de `economische
modellen'. Hierbij gaat men voor de oplossing van een probleem uit van een
aantal expliciet geformuleerde veronderstellingen die een geheel van gelijkblijvende gegevens vormen, dat men een 'model' noemt, en men onderzoekt de invloed van een enkele variabele grootheid op de andere, constant gedachte grootheden. Een eenvoudig voorbeeld kan deze werkwijze verduidelijken. Gesteld
dat het inkomen, de prijzen van de andere goederen (het prijspeil), de preferenties van de consumenten gelijk blijven, dan zal de prijsstijging van een produkt
(onafhankelijk variabele factor) een daling van de vraag naar dat produkt (afhankelijke grootheid of functie) veroorzaken. Economische modellen zijn dus
niets anders dan vereenvoudigde patronen van de complexe economische realiteit. Hoe meer nieuwe elementen of bouwstenen men in het model invoegt, hoe
dichter men de realiteit benadert. De modellen kunnen kwalitatief zijn of kwantitatief. Dit laatste is het geval wanneer de relaties uitgedrukt worden door middel van wiskundige symbolen en de graad van samenhang (de elasticiteit) tussen
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de grootheden (bij benadering) numeriek vastgelegd wordt op grond van statistische gegevens. Bijvoorbeeld, de consumptieve bestedingen in een land (C),
d.w.z. de aankopen van verbruiksgoederen, hangen of van de grootte van het
inkomen (Y). Een deel hiervan wordt inderdaad geconsumeerd (b.v. 2h), het
overblijvende deel wordt gespaard. Deze samenhang kunnen wij formuleren
door de gelijkheid: C = 2/3 Y.
Het schematische en (te) eenvoudige model kan meteen het uitgangspunt worden voor een vruchtbaar leergesprek, dat de leerlingen zelf aansnijden. Immers,
wanneer zij even nadenken en de resultaten van het model vergelijken met de
hen omringende realiteit, merken zij al spoedig dat deze niet helemaal met
elkaar stroken. Zij zullen dit verder kritisch bekijken en zo wordt ons model
bijgestuurd naar de realiteit toe. Dit alles gebeurt niet meer ex cathedra, maar
door de geestesarbeid van de leerlingen zelf.
Door haar deductieve en kwantitatieve aanpak van de verschijnselen en relaties
vertoont deze methode enige gelijkenis met de wiskunde. De deductieve bewijsvoering wordt echter in fine empirisch getoetst in het leergesprek. Ook met de
fysica is er enige verwantschap: het model in de economie kan gezien worden
als een equivalent van de proef in de fysica; de condities van het experiment
zijn hier de hypothesen waar de economische bewijsvoering van uitgaat.
Deze modellenbouw biedt algemene toepassingsmogelijkheden. Wat de .economie hier bij de leerlingen tracht te ontwikkelen, is niets anders dan het relationele denken dat wij onbewust dagelijks in allerlei situaties aanwenden. Economisch denken en handelen betekent uiteindelijk niets anders dan rationed denken en handelen. In het bijzonder echter geeft de studie van de economie aanleiding tot enkele waardevolle attitudes. De variabiliteit van de economische
relaties, alsook de tegenstelling tussen micro- en macro-economische gezichtspunten 3, kunnen de leerlingen de zin voor relativiteit bij het benaderen van
menselijke problemen bijbrengen. Het samenspel van de diverse groepen in de
volkshuishouding induceert breeddenkendheid, verdraagzaamheid en zin voor
samenwerking. De economische prognoses, de economische planning of programmatic, de budgettering bij overheid en bedrijfsleven ontwikkelen de zin
voor organisatie en de behoefte om de consequenties van te nemen beslissingen
te voorzien. De administratieve informatieverwerking bevordert de gerichtheid
op nauwkeurigheid en ordelijkheid. Het feit tenslotte dat elke economische bewijsvoering steunt op dagelijks waar te nemen realiteit, ontwikkelt de objectiviteitszin. Mogelijkheden genoeg dus om van de economische sectie in het secundair onderwijs een algemeen vormende 'humaniora' te maken.
Voordat wij deze bijdrage besluiten, toch nog even een woordje over de noodzakelijkheid of wenselijkheid van economische studies als vooropleiding tot de
economische hogeschool. Door sommige professoren wordt wel Bens gesteld dat
om met succes hogere economische studies aan te vatten, een vooropleiding in
de economische wetenschappen helemaal niet nodig is: in de economische facul3 Micro- en macro-economische gezichtspunten kunnen eenvoudigheidshalve voorgesteld
worden als gezichtspunten die respectievelijk het individuele of groepsbelang, en het sociale
of algemene belang vertegenwoordigen.
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teiten behalen de studenten die in het secundair onderwijs een economische afdeling hebben gevolgd in het algemeen geen betere resultaten dan de studenten
uit de andere humaniora-secties (oude humaniora en wetenschappelijke afdelingen). Maar de vraag is: welke eisen warden hier gesteld? In het algemeen
helemaal geen bijzondere eisen. Sommige professoren achten zelfs een niet meer
dan `normale' kennis van de wiskunde voldoende voor het aanvatten van hogere
economische studies. In zoverre zijn wij het daarmee eens, dat in alle universitaire studies, ook in de economische, die studenten de grootste kans op slagen
hebben die, ceteris paribus, relationeel hebben leren denken, die m.a.w. in staat
zijn de (omvangrijke) leerstof die hun aangeboden wordt, zelf te structureren
door scherpe begripsformulering en het ontdekken van functionele samenhangen. Wat telt, is dus een degelijke algemene vorming. Het komt ons evenwel
voor dat, wanneer studenten deze mentale training vooraf op het gebied van de
economische wetenschappen zelf verworven hebben, zij ongetwijfeld een voorsprong hebben op hun medestudenten die deze vooropleiding niet hebben doorgemaakt. Maar hier zit dan het eigenlijke knelpunt: krijgen onze leerlingen in
het secundair economisch onderwijs in het algemeen deze algemeen vormende
training? Hierop moeten wij, geloof ik, grosso modo negatief antwoorden. En
zo is het inderdaad te verklaren dat de leerlingen van de economische humaniora niet meer bekwaam zijn voor het hoger economisch onderwijs dan die
van de andere humaniora-afdelingen, ja, in sommige gevallen zelfs minder.
Wij menen dan te mogen besluiten in deze zin: de economie – vooral dan de
sociale economie, die een gemotiveerde discipline blijkt te zijn in de humaniora –
bevat vele vormingsmogelijkheden, maar deze potenties warden voor het ogenblik niet voldoende geactualiseerd bij gebrek aan een aangepaste methodiek en
leerstof, die beide nog te veel op het informatief-technische zijn afgestemd. Het
bewustzijn van deze mogelijkheden is echter aanwezig bij het lerarenkorps en
ook de groeiende wil om een dringende hervorming door te voeren. Niet alleen
een aangepast leerplan, maar ook de zogenaamde modellenmethodiek kunnen
er naar onze mening borg voor staan dat deze humanioravorm zijn bestaan
motiveert als volwaardige partner van de andere humaniora-disciplines.

Documententheater en historisch drama 2
Carlos Tindemans

Aan de hand van H. Kipphardts In der Sache Robert J. Oppenheimer en P.
Weiss' Die Ermittlung en Marat zijn we in een vorige bijdrage tot de conclusie
gekomen dat het moderne theater zich niet langer aan zijn nieuwe taak, de
recente geschiedenis te analyseren, onttrekt. We meenden tevens te kunnen vaststellen dat de objectieve benaderingswijze meer is dan een stilistisch experiment:
ze wil vooral een concretiseringsproces zijn van een actueel bewustzijn. De
demonstratie lijkt momenteel inderdaad meer garantie te bieden zowel voor de
ideologische potentie als voor de theatrale werkzaamheid.
Deze conclusie houdt beslist niet in dat er geen historische gebeurtenissen meer
in het theater kunnen warden aangepakt met behulp van een conventionele dramaturgie en speelwijze. Een voorbeeld hiervan is R. Hochhuts Der Stellvertreter.
In de vele bladzijden die hij als appendix aan zijn stuk toevoegt, heeft Hochhut
getracht zijn lezers te overtuigen van het documentaire karakter van zijn drama,
maar de intern-logische opbouw van ieder bedrijf en tafereel volgt een vrij conservatieve schikking. Is deze psychologische verteldramatiek trouwens niet
medeverantwoordelijk voor het ongeloof dat niet alleen van katholieke zijde is
gerezen tegen de verantwoording van zijn stof? Met name het uitblijven van
achtergronden en beweegredenen die Pius XII's gedrag naar Hochhuts overtuiging hebben bepaald, is een dramaturgische zwakheid en deze kon niet worden
opgevangen zonder over te schakelen naar het episch-demonstratieve open
drama. Hochhut heeft bovendien niet begrepen dat hij zijn historische exactheid verminkt wanneer hij een ideale held ontwerpt. Dergelijke dramaturgie
idealiseert een historische feitelijkheid ten koste van de waarschijnlijkheid en
echtheid.
Hetzelfde probleem doet zich voor in H. Kipphardts jongste stuk Joel Brand 1,
„die Geschichte eines Geschafts", dit keer met duidelijk besef een `Schauspie
genoemd. Ook Kier zijn stof en personages historisch, maar omdat de complexe
natuur van het gegeven zich niet direct tot documentaire evocatie leende, heeft
de auteur zich braaf gehouden aan een taferelendramaturgie van vertrouwde
aard. De enige vrijheid die hij zich heeft gepermitteerd tegenover de historische
feiten, noemt hij zelf de zorg „om de handeling op die hoofdttrekken te concentreren, die hem belangrijk toeschenen" en evenals Hochhuth geeft hij aan
1 Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1965, ed suhrk 139, 141 pp., DM. 3.
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zijn drama de bibliografie mee die hem als legger heeft gediend. Het thema van
dit stuk is de ongelooflijke maar echte poging tot transactie uit 1944, toen de
beruchte Eichmann van zijn chef de opdracht kreeg in Boedapest een ruil te
fixen van een miljoen Hongaarse Joden tegen 10.000 door de geallieerden te
leveren vrachtwagens. De Jood Joel Brand kreeg veertien dagen tijd om, namens
Eichmann, met Amerikanen en Engelsen te Istanboel contact op te nemen. De
argeloze man werd daar echter geinterneerd, zonder in contact te zijn gekomen
met ook maar een belangrijk gezagsdrager. Zo verdwijnt Joel Brand van het
toneel; het stuk eindigt met een bekvechten tussen Eichmann en de Gestapoofficier Kurt Becher over methode en opportuniteit en met een instructie
volgens welke, bij gebrek aan rollend materieel, de ten dode opgeschreven
Joden de weg naar het KZ nu maar te voet moeten afleggen.
Het stuk slaagt er onvoldoende in, de cynisch-zakelijke koop te doen herleven;
het is niet veel meer geworden dan een praatreportage over een commercieel
chantagegeval. Ongetwijfeld blijven vele details boeien, zoals authentieke citaten, een aantal taalvondsten met duidelijke Brechtallure, dialogische spitsvondigheden, die in dit onbarmhartige schaakspel echter vreemd en kil aandoen. Het
meest ernstige bezwaar is, dat Kipphardt heeft verzuimd in het vraag-en-antwoordspel dat nu eenmaal bij vieze zaakjes hoort, de achtergrond in te schakelen
waar het in wezen om gaat: de mens als koopwaar. Een toneelperspectief van
demonstratieve aard zou dit aan de basis verantwoordbare documentaire stuk
een nuttiger en duidelijker karakter hebben bezorgd.
Gunter Grass heeft zijn stuk Die Plebejer proben den Aufstand 2 een `deutsches
Trauerspiel' genoemd. Datum van de handeling: 17 juni 1953, de dag van de
mislukte arbeidersopstand te Oost-Berlijn. Hoofd van de personages: 'der Chef',
een nauwelijks `verfremdee portret van B. Brecht, net bezig aan de repetities
voor Shakespeares Coriolanus. Rome op de scene en Oost-Berlijn in de realiteit
raken in elkaar verward op een ingenieuze manier; in het theater wordt van de
plebejers een voorbeeldige houding verwacht en in de zaal komt een delegatie
opstandige arbeiders de Chef vragen hen te leiden in hun actie. De in Marx en
Lenin, maar niet in straatgevechten geschoolde theaterman trekt zich stug in
een veilig dialectisch denken terug; Plutarchus en Livius kan hij met zijn listigheid binnenstebuiten interpreteren, maar met proletarische verzetsdaden weet
hij geen raad. Zijn rad gepraat lijft de opstandelingen in als figuranten in zijn
repetitie, al blijven ze aandringen dat hij zijn agitatorische levensleuzen over
onderdrukking en bevrijding ook in dit uur trouw blijft. De Chef wordt voor
Grass een model van de besluiteloze kamerschrijver en de abstracte intellectueel, die de ware inhoud van de politieke realiteit, waarover hij zovele treffende zinnen heeft geschreven, niet snapt. Waar hij zich zonder aarzelen en uitstel aan de zijde van zijn lezers had moeten scharen, voor wie hij een leven Lang
heeft gevochten en die hem zijn theater in handen hebben gegeven, kan hij zich
niet dwingen tot medewerking en leiderschap in het uur der waarheid. Vooraleer hij zich tenslotte toch, zij het te laat, innerlijk tot deelnemen bereid kan
2 Luchterhand Verlag, Neuwied, 1966, 107 pp., DM. 6,50.
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maken, rollen buiten de Russische tanks reeds voorbij die de arbeidersopstand
on derdrukken.
Een aantal gegevens in dit toneelstuk zijn authentiek, zoals de opstand zelf en
het einde ervan. Of Brecht inderdaad de houding heeft aangenomen die Grass
hem verwijt, blijft een open vraag. Vast staat alleen dat Brecht in een telegram
aan Ulbricht zijn instemming met het neerslaan van de opstand heeft betuigd,
maar ook dat Ulbricht hiervan slechts een fragment heeft gepubliceerd, omdat
Brecht tegelijk ook een aantal kritische of dubbelzinnige standpunten vermeldde. Het stuk slaat bovendien op meer dan de al dan niet toevallige Brecht; het
tracht ook de noodzakelijke houding van een intellectueel auteur tegenover een
totalitair regiem na te gaan, enerzijds zijn relatie tot de macht en anderzijds tot
de simpele volksmassa, in de grond het oeroude probleem van openbare functie
en prive-moraal. Belangrijk lijkt me ook, wat in de verhitte discussie over dit
voor velen te simplistische stuk in West-Duitsland toch wel verwaarloosd is geraakt, dat Grass de reele motieven van de arbeidersrellen van 17 juni heeft aangegeven, die immers wel een einde wilden maken aan de Ulbrichtversie van een
socialistische staat, maar zeker geen aperte manifestatie waren om het bondsduitse model zonder meer over te nemen.
Nog andere stukken proberen van authentieke documenten uit te gaan om die
dan in fictief-psychologische bedrijven uit te werken. Zo verantwoordt W.
Graetz zijn stuk Die Verschwerer met twintig bladzijden bronnen en citaten, al
komen die meestal uit een niet helemaal onverdachte hock (b.v. zeer vele uit de
`Kaltenbrunner-Berichte). Dit stuk over de 20e juli 1944 (aanslag op Hitler)
heeft totnogtoe geen theater gevonden om het te spelen, omdat de dubieuze stellingen van de auteur (het troepje samenzweerders wilde het Pruisische jonkerdom en het Wilhelminische tijdperk in ere herstellen en graaf von Stauffenberg
bijvoorbeeld zou een aantal Hitleropvattingen hebben gedeeld, o.m. het antisemitisme) door de historici scherp worden betwist. Hetzelfde thema heeft ook
H. H. Kirst aangedurfd onder de titel Aufstand der Offiziere, maar zijn stuk
heeft de premiere nauwelijks overleefd; een al te grote versimpeling en een
Wild-West-atmosfeer waren daar de oorzaak van. Ook G .Weisenborn heeft hetzelfde thema behandeld in zijn Unternehmen Walkare, dat hij een `szenische
Dokumentation' noemde, hetgeen materieel beslist onjuist is. Zelfs F. Liitzkendorff, die Dallas, 22 November geschreven heeft en dit een `szenischer Bericht',
meer gepreciseerd nog 'eine Reportage fur die Biihne' noemt, heeft de bedoeling zo dicht mogelijk bij het document te blijven, maar smokkelt toch een heleboel eigen vinding in zijn rapport binnen die wel het sensationele element verhevigt maar op geen enkel ogenblik enig dieper besef van het historische
moment bereikt.
Kennelijk speelt bij Liitzkendorff reeds een dubbeizinnigheid in de term 'document' mee. De informatieve documentaire zoals de film en ook reeds de televisie die hebben ontwikkeld, de beeldreportage met gesproken commentaar,
wordt in zijn stuk dichter benaderd dan in de voorbeelden van Kipphardt en
Weiss het geval is. Deze laatste auteurs zijn erin geslaagd hun grondstof tot een
volkomen eigen theaterbestaan om te werken, zonder ergens de subtiele authen-
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ticiteit te schaden. Ons is bij de auteurs die deze aanpak niet kunnen of willen
brengen, een werkwijze als die van M. Walser liever. Van Der Abstecher tot
Der schwarze Schwan schrijft deze auteur nagenoeg exclusief over de Tweede
Wereldoorlog en wat deze in het Duitse yolk heeft aangericht. De enige authenticiteit echter waarvan hij uitgaat, is de mentaliteit van wie deze jaren persoonlijk heeft doorgemaakt of van wie er de resultaten van beleeft nu. Uitgaande
van mentale analyse brengt hij dan ook een psychologisch theater waarin, als
eenmaal het standpunt ingenomen is en aanvaardbaar is gemaakt, alle verdere
fictie binnen het plot komt te liggen en geen aanspraak maakt op historische
aanwijsbaarheid. Ergens raakt zijn bedoeling nog wel die van Kipphardt en
Weiss; ook hij wil het huidige bewustzijn stimuleren, ook hij wil denktheater
maar op een volkomen verschillende basis.
Nog een andere zinsinhoud heeft de term `documententheatee aan te wijzen,
die men vooral in Angelsaksische landen aantreft. Wie nog iets ziet in etymologie, weet reeds dat 'document' (samenhangend met 'doceren', leren) iets wil aantonen. Vooral deze grondbetekenis vinden we terug in de montage of collage
die de laatste tijd nogal 'in' is. J. Littlewood heeft er in East-London een mode
van gemaakt, toen ze haar Oh! What A Lovely War! op de scene bracht; een
anthologie van authentieke soldatensongs uit de Eerste Wereldoorlog fungeerde
daar als een tijds- en mentaliteitsevocatie, maar gaf terzelfdertijd ook een illustratie van de monumentale verdwazing. Dit slag van geacteerde illustratie rond
een centraal thema maar verder zonder dramatische samenhang lijkt me voor
het theater geen dramaturgische toekomst te bezitten. Het is een soort histrionische teach-in waaraan beslist geen agiterende waarde mag ontzegd worden, maar
die weinig in zich bevat dat nu heel precies van het theater alleen is. Voor het
komende seizoen alleen reeds heeft het Britse National Theatre een 'documentary' over de Cuba-crisis besteld bij C. Sigal en R. Smith; uit gepubliceerde berichten, beeldjournaals en interviews zullen ze trachten een objectieve belichting
van deze bedreiging samen te stellen. De Oxford Playhouse Company gaf aan
Mark Lane (de advocaat-criticus van het Warren Report) de opdracht tot een
documentair toneelstuk over 'The Trial of Lee Oswald'. De Royal Shakespeare
Company bestelde bij haar 'literary manager' (dramaturg) J. Brooks een documentaire over de 50e verjaardag der Russische Revolutie.
De tijd is gekomen om ons of te vragen waarom de meeste van de geciteerde
stukken zich ophouden met vrij recente historische motieven. De stukken die
zich concentreren op de grootse historische fresco's, zoals de 19e eeuw exclusief
heeft gedaan, zijn uiterst zeldzaam. Dit verschijnsel is meer dan toevallig en
bepaalt de basis van het hele probleem.
We moeten ten eerste vaststellen dat het theater zich een eeuwenoud privilege
heeft zien ontnemen door de audiovisuele technische kunsttakken. Ook film en
televisie bezitten de mogelijkheid om door het uitbeelden van gebeurtenissen
tussen mensen een verklaring van de wereld te geven en de mens het bewustzijn
in te prenten van zijn mogelijkheden en bestemming. Kwantitatief is het hedendaagse theater slechts in staat om een fragment van alle toeschouwers te berei-
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ken, die toch wel geregeld worden aangesproken door de andere media. Zelfs
bij maximale steun der overheid wordt slechts een constante minderheid der
samenleving aangetrokken, terwijl de technische kunsten elke dag meer adepten
winnen.
Daar komt bij dat het strikte uitbeelden van historische gebeurtenissen op het
theater problematisch is geworden. Het zuivere spektakelgenoegen in de afbeelding van historische personen en toestanden neemt af, omdat ook in dit domein
de technische kunsten directer en vollediger kunnen warden en zo grotere voldoening garanderen. Bovendien neemt de strikt informatieve belangstelling voor
het uitbeelden van historische momenten op de scene in gelijke mate af als door
wetenschap en vulgarisatie en de hiermee volgepropte populaire uitstralingsorganen deze stof aan huis wordt afgeleverd. Het resultaat van deze concurrentiestrijd is geweest dat het spontane omzetten van geschiedenisfabeltjes in
attractieve kostuumstof definitief uit en voorbij is; een historisch drama is niet
langer meer een repertoire van lieve feodale naampjes waarop de auteur bevallige romances mag strikken. Hij is nu verplicht aandacht te schenken aan de
bevindingen van de geschiedeniswetenschap, hij moet naar historische exactheid
streven of autonoom een periode uitpluizen en een zelfstandige interpretatie
bezorgen. F. Diirrenmatt, die weet waarover hij spreekt omdat hij Romulus der
Grosse heeft geschreven, beweert dat de auteur voortaan alleen de taak overblijft illustraties te leveren bij de exacte waarheid. Hijzelf heeft daaruit als consequentie gehaald dat het historische verleden alleen nog cynisch kan worden
geridiculiseerd. J. Littlewoods historische revue heeft precies dat gedaan.
Er is ook het probleem van de realistische evocatie. In het verleden werd de
ernst van de geschiedenis herhaaldelijk weggegooid aan de melodramatische
mooie schijn of het esthetische effect. Het opera-bluf-decor wordt door het
moderne theater onverbiddelijk afgewezen, een duidelijk opgeven van het bredere publiek dat nog wel blijft voelen voor pseudo-historische kanjers als de
Angeliqueserie. Niet meer het accidentele, het begeleidende in de geschiedenis,
zo dikwijls neergeslagen in decor en kostumering, wordt naar de voorgrond gehaald; de huidige auteur zoekt die tragische kernen uit waar de geschiedenis
inderdaad nieuwe dimensies heeft geformuleerd. De uitbeelding van externe geschiedenisfeiten, veldslagen enz., is afgeschreven vanwege haar imminente theatraliteit, begrepen als artistieke onvolwassenheid en onvoldoende waarheidsgehalte.
Er is bovendien een groeiend wantrouwen tegen de vaste gewoonte de wereld
te willen samenpersen in de grote historische figuren. Mogelijk kon Shakespeare
in zijn chronicle plays het wereldbeeld nog voldoende adequaat opvangen via
de eenzame koningsfiguren, maar ondertussen is er toch wat twijfel opgekomen
over de universele geldigheid van deze eenlingen. In het moderne historische
drama wordt daarom de dualiteit tussen het prive-karakter en de functie van
vele historische gezagsdragers gerespecteerd, ook wanneer dit in conventionele
dramaturgie wordt neergelegd. Denken we even aan Becket au L'honneur de
Dieu door J. Anouilh, A Man for All Seasons door R. Bolt, Luther door J. Osborne. Het heeft er in hoge mate toe geleid het biografische hervertellen op het
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theater op te geven en over te laten aan de film. Het theater acht thans analyse
en interpretatie belangrijker.
Arthur Miller heeft deze opgave van het moderne theater als een eigen dilemma
geopenbaard: "I am simply asking for a theatre in which an adult who wants to
live can find plays that will heighten his awareness of what living in our times
involves. I am tired of a theatre of sensation" (in The State of the Theatre, verschenen in Harper's Magazine, nov. 1960, p. 66). Dit verlangen had hij reeds
gemanifesteerd in zijn eigen stuk, The Crucible (1953), dat een onrechtvaardigheid uit het verleden behandelt die symbolisch staat voor een hedendaagse in het
McCarthyisme. De vorm is echter naturalistisch gebleven; hoewel er een sterk
sociaal-bewuste basis meespeelt, wil Miller ons nog alles tonen vanuit het pers-

pectief van de held. Voor een eigentijds geschiedenisbesef werd dus nog een
beroep gedaan op verouderde theateresthetica. Deze eenzijdige concentratie van
het kernbeeld, die bovendien een ook historische vertekening niet ontlopen kan,
heeft de implicaties van het stuk verzwakt. Wanneer Miller nog wil doen uitschijnen op welke manier vermoedelijk rationele mensen met hun geweten kunnen manipuleren, dan ligt voor ons nu het belangrijkste punt in de gedragswijze
van de rechters, die archetypisch staan voor de samenleving die hen heeft aangesteld. Daarmee is ook Miller in dit stuk getekend als behorend tot een voorbije dramatische periode; hij is er nergens in geslaagd de tegenstelling weg te
werken die bestaat tussen de maatschappelijke programmapunten waarin hij
gelooft, en de emotionele spanning van de bijzondere situatie die hij beschrijft.
Deze methode blijft wel een recept voor auteurs die terugschrikken voor de consequenties van het zelfstandig denken of die de geschiedenis nog steeds blijven
opvatten als een aanleiding tot een bloemrijk verhaal. Wij vinden er echter geen
zin in terug naar het verleden te kijken, tenzij je gelooft dat de geschiedenis
inderdaad betekenis heeft, dat ze geIntegreerd kan worden als onderdeel van een
permanente structuur. We hebben ons nu toch wel langzamerhand gerealiseerd
dat de menselijke geschiedenis ook evolutionair is en een onderdeel van het kosmische proces.
De opgave van het moderne theater is moeilijk maar groots. Zonder zijn ontspanningstaak op te geven, heeft het theater de plicht om problemen aan de orde
te stellen. Wil het zuiverheid van inhoud en een kans op andere dan esthetischgratuiete zelfoverlevingskunst bewaren, dan moet het naar materies grijpen die
de situatie van de mens van nu bijlichten. De problemen die uitsluitend op het
individueel-psychologische vlak liggen kunnen wel boeien, maar blijven in laatste instantie onbelangrijk. Dus moeten we de vraag stellen of historische stukken in de traditionele zin ergens nog iets kunnen wakker roepen. Mensen op de
scene willen brengen zoals ze zijn geweest, is vandaag nog moeilijker dan ooit
voordien. De reconstructiepogingen om realistisch-naturalistisch te weerspiegelen of op te roepen, ontnemen de toeschouwer van meet of aan de verplichting
mee te denken en zelfstandig te worden binnen de theaterruimte. Een detail dat
niet klopt, geeft iedereen zijn morele excuses in de hand. Het conventionele
historische drama was alleen mogelijk in een naieve tijd. De parabel, het model,
de fictieve theaterwereld, opgebouwd uit wetenschappelijk-geattesteerde docu-
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menten, heeft een veel ruimere kans inspirerend en verplichtend in te werken
op de toeschouwers.
Vroeger was het probleem der politieke verantwoordelijkheid nog uit te drukken
in de koningsfiguur. Het nationaalsocialisme kon je echter niet meer voldoende
benaderen via de figuur van Hitler alleen. Dat kunnen we evenmin met de
atoombom; een Oppenheimer treedt in het theater op als plaatsvervanger, is
alleen de aanleiding om op het probleem zelf in te gaan. Zijn persoonlijke problematiek fungeert slechts als inleiding. In het tijdperk van een massale samenleving kunnen de samenhang en de onderlinge afhankelijkheid niet meer correct
vertegenwoordigd worden door afzonderlijke, alleenstaande individuen. Dit
brengt voor het theater een dilemma mee. De objectieve wereld is enerzijds voor
het theater vrij onbelangrijk; artistiek relief geeft alleen het individu. Gegeven
de inherente onmogelijkheid van het theater om de complexe samenhangen
objectief uit te beelden, blijft als essentie, die evengoed een noodoplossing is:
de subjectieve weerspiegeling in het bewustzijn, haar effect op het individu, de
geprovoceerde reactie in het publiek. De sterkte van deze geherorienteerde historische dramatiek ligt in haar potentiele uitstralingsvermogen, gebaseerd op
een maatschappelijke bedoeling.
De moderne auteur is opnieuw, zoals in de Pericleische tijd, een moreel leider.
Het drama is opnieuw een medium om beslissingen te tonen. Het drama daarom definieren als uitbeelding van een handeling, zoals de traditionele kritiek
blijft volhouden, blijft sterk artificieel. Hierin duiken nog steeds de resten der
naturalistische obsessie op, dat de wereld via perceptie diende te worden beleefd
en gereproduceerd. Dit soort van naleve wetenschappelijkheid in het theaterbeeld wordt momenteel door geen enkel ernstig auteur meer bijgetreden. De
dramatische auteur van nu wil niet alleen zijn toeschouwers in- en voorlichten
maar vooral nog stimuleren; daartoe moet hij andere dan de gebruikelijke middelen ontwikkelen om de actie op afstand te houden, zodat het publiek inderdaad toeschouwer kan blijven en rustig de implicaties begrijpen zonder in identificatie ten onder te gaan. Niet de participatie is in het moderne theater belangrijk, wel de paraatheid van de toeschouwer om te oordelen zowel als aan te
voelen. Het moderne theater wil geen faits-divers navertellen, maar speurt naar
grondiger, essentieler dingen, de aard van de menselijke vrijheid en zijn verantwoordelijkheid, het fundament van elke morele handeling, de kwaliteit van de
orde in deze wereld. De hedendaagse auteur wil zien handelen op grand van
redenen, niet van oorzaken. Deze zin der vrijheid wil het moderne theater doorgeven. In de dramaturgie is bijgevolg de behoefte gegroeid aan een combinatie
van redelijkheid en ritueel, een primitieve passie en intellectuele analyse, een
synthese en geen compromis, een verlangen naar de Aeschyleische Dike, een
orde van rationele rechtvaardigheid. Dit theater is een openbare meditatie. Zoals A. Gatti, die zelf met zijn Chant public devant deux chaises electriques een
pionier is in het ontwikkelen van nieuwe theatrale normen voor geschiedenisbenadering, bekent: „Wir sind keine Theoretiker, sondern Suchende. (. .) Was
wir vorschlagen, ist eine Seinsform gegeniiber der Existenz" 3.
3 Theater 1965, Velber, p. 110.

Gesprek met Henry Moore
Ludo Bekkers

Een uur autorijden van Londen woont Henry Moore, in een klein plaatsje,
Much Hadham. De meeste huizen dateren er nog uit Shakespeare's tijd. Ook
Moore's huis. Het is witgekalkt op de bruine kruis- en steunbalken na; de deuren zijn laag en de kamers liggen op verschillend niveau, ook omdat de ruime
woonkamer nog niet zolang geleden werd aangebouwd. In de vroegere stal bcvindt zich nu een atelier, waar de beeldhouwer werkt aan kleine vormen. In de
belendende plaats werkt een leerling bronzen of stenen sculpturen af. Achter
het huis strekt zich een enorme tuin uit. Een klein Middelheimpark, zegt de
gastheer, want hij ligt mee aan de basis van dit Antwerpse museum voor openluchtbeeldhouwkunst. In deze tuin staan her en der beelden opgesteld, ook
groeiden er fruitbomen en helemaal achteraan bevinden zich drie grote werkplaatsen. Daarnaast staat een ijzeren geraamte waarover plastic gespannen is,
een soort loods, waarin aan een grote plaasteren sculptuur wordt gewerkt: een
`atomic piece' waarop we later in het gesprek terugkomen.
Moore is nu vijfenzestig. Heel officieel wordt hij erkend als de belangrijkste
beeldhouwer van Groot-Brittannie. Hij werd geboren in Castleford, een kleine
plaats in Yorkshire, als zevende zoon van een mijnwerkersgezin. Na de eerste
wereldoorlog werd hij leraar, maar met een studiebeurs kon hij lessen gaan volgen aan de academie van Leeds. Dan begint zijn briljante carriere. De ene
studiebeurs volgt op de andere. Hij kan zich verder gaan bekwamen aan het
Royal College of Art in Londen en maakt studiereizen naar Frankrijk en Italie.
Hier komt hij onder de indruk van de meesters van de vroeg-renaissance, vooral
Masaccio. Als hij dertig is, houdt hij zijn eerste tentoonstelling in Londen. Van
dat ogenblik af is werk van hem te zien op de ene tentoonstelling na de andere,
niet alleen in Engeland maar in heel Europa en de Verenigde Staten. Ontelbare
opdrachten worden hem toevertrouwd en er is in heel de wereld geen museum
voor hedendaagse kunst, of het bezit werk van hem. In 1948 behaalde hij op de
Biennale van Venetie de grote prijs voor de beeldhouwkunst.
Nederland bezit werk van Moore in Amsterdam (Stedelijk), Arnhem, Den Haag
(Gemeentemuseum), Otterlo (Kr011er-Muller), Rotterdam (Bouwcentrum en
Museum Boymans.
Beigie in het Middelheim Museum te Antwerpen, in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten en voor de Bank Lambert te Brussel.
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Bestaat er een verband tussen uw beeldhouwkunst en de natuur?

Ik geloof, een heel nauw verband. Een beeldhouwer, vooral in mijn geval, doet
zijn voordeel met alles wat hij aantreft en dit kan elke vorm zijn die in de natuur
te vinden is. Iedere boeiende vorm uit de natuur heeft kans, ooit in een van
mijn werken teruggevonden te worden. Ik word geweldig geboeid door natuurlijke vormen: keien en schelpen en beenderen, boomstronken en de vormen van
mensen en dieren.
Hebt u een voorkeur voor een bepaald materiaal?

Ik geloof dat ik nog steeds het meest houd van beeldhouwen en kappen in steen,
hoewel ik thans minder kap dan vroeger. Dat is een kwestie van tijd. Naargelang mijn leven snel korter wordt, wil ik steeds meer gaan werken en ieder
gehouwen werk vraagt drie tot vier keer meer tijd dan een sculptuur in plaaster
die dan later in brons wordt gegoten. Het gelukkigst voel ik me wanneer ik me
van hamer en beitel kan bedienen en er op los kan kappen.
U hebt Loch ook in hout gewerkt?

Ik hou ook veel van hout. Al is dat later gekomen. Aanvankelijk stand het me
tegen: ik had het gevoel dat hout, als je kleinere stukken maakt, afgeknaagd
moet worden zoals een muis doet met een stuk kaas. Teen ik groter ging werken
geraakte ik dat gevoel kwijt, omdat ik er dan weer op los ken gaan met bijl en
zaag en er van dat knagen geen sprake meer was. Ik werk vooral graag met
olmenhout. Dat heeft een grove, grote draad die het werk niet te precieus maakt.
Ik houd niet van houten sculpturen die aan meubelkunst doen denken.
Hoe ontstaat een beeld?

Dat hangt er van af. In mijn vormingsjaren, vroeger, gebeurde het dat de idee
voor een sculptuur ontstond uit een stuk Steen of hout dat in de studio lag. In
die beginperiode maakte ik ook vaak tekeningen voordat ik aan het beeld begon.
Als ik eraan dacht een liggende figuur te maken, dan tekende ik eerst een hele
serie schetsen op een vel papier, soms twintig, dertig op een blad. Zo kon ik
zien welke van deze tekeningen het best mijn sculpturaal idee benaderde. Tegenwoordig echter teken ik lang zoveel niet meer; ik neem liever wat klei en
boetseer die in mijn hand, of wat plaaster waaraan ik vorm geef door met een
rasp of een zakmes het plaaster af te krabben en te snijden. Maar zulke kleine
vormen zijn natuurlijk slechts schetsen, eerste ideeen. Maar ik kan ze van
dichtbij bekijken, ze op een afstand van me houden, ermee spelen tot ik de
juiste vorm gevonden heb. Het is werkelijk zoals een tekening in een schetsboek.
Terwijl ik die kleine vormen bekijk, kan ik ze alle formaten geven die ik wens,
ze kunnen zo greet of zo klein uitgevoerd worden als ik wil. Maar vooral, ik
kan de vorm langs alle kanten bekijken. Onder, boven, van alle kanten kun je
er bij en je houdt hem in de hand; het is alsof ik de wereld in mijn hand hou en
dat maakte deze vorm meer drie-dimensionaal dan wanneer hij op grotere
Schaal zou uitgevoerd warden en ik er omheen zou moeten lopen om hem volledig te zien. Je kan er dan ook slechts aan een kant aan werken en dat vervormt soms je standpunt.

(foto snowdon)
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Dat zal dan ook wel de reden
men er omheen kan wandelen.

Gesprek met Henry Moore
waarom u uw beelden graag vrij opstelt, zodat

Ik denk dat het grote, of een van de grote voordelen van de beeldhouwkunst ten
overstaan van de schilderkunst is (ze heeft ook vele nadelen) dat een beeld fangs
verschillende zijden gezien kan worden. Het heeft diverse aspecten en de beeldhouwer moet dit voordeel uitbuiten door de interessepunten zoveel mogelijk aan
alle kanten van het beeld te plaatsen.
W at is het belang van de menselijke figuur in uw werk? U hebt Naar vaak voorgesteld.

Hoewel dit misschien abstract kan lijken, geloof ik nog steeds dat mijn werk
alle voorwaarden van de menselijke figuur in zich draagt. Als basis, als werkelijk criterium voor al mijn werk neem ik steeds de menselijke vorm. Volgens mij
leert iedereen vormen het best kennen door middel van zijn eigen lichaam, van
zijn eigen menselijke gestalte. 1k bedoel daar het volgende mee: indien iemand
je aanraakt aan je schouder of aan je hoofd of elders, dan kun je onmiddellijk
de aanrakingsplaats lokaliseren. Dit geeft je een gevoel van ruimte. Door deze
aanraking op een bepaalde plaats weet je precies hoe ver deze plaats verwijderd
is van een andere plek op je lichaam, hoe de relatie is van de ene plaats tot de
andere. Het is je eigen lichaam dat je deze zin voor verhoudingen geeft, dit
ruimtegevoel. Voor mij is het duidelijk dat niemand ooit buiten het menselijke
lichaam kan: het is het basiselement waarmee we alles meten.
Een van de vaak terugkerende thema's in uw vroeger werk was dat van ‘moeder
en kind'.

Het is wellicht het eerste thema dat ik koos. We vinden dit thema terug in de
hele geschiedenis van de beeldhouwkunst. Ga je naar het British Museum, dan
zal je daar vaststellen dat wellicht het grootst aantal nummers geinspireerd zijn
op het thema van moeder en kind. Het is vanzelfsprekend een heel natuurlijk
onderwerp om uit te beelden, maar het was toch maar op een zeker ogenblik in
mijn leven dat ik vaststelde dat alles rond de vrouw en het kind draaide, al wat
ik tekende of schetste kwam daar altijd op neer. Maar indien u mij vraagt waarom, zou ik daar niet op kunnen antwoorden.
In 1943 maakte u een madonna. Kwam deze rechtstreeks voort uit het thema
`moeder en kind'?

Beslist. Aanvankelijk dacht ik niet aan een beeld dat voor een kerk bestemd
was. Ik borduurde alleen maar wat voort op het onderwerp moeder en kind.
Maar hoe men er ook over denkt — ik ben gedoopt in de kerk van Engeland, dus
een christen veronderstel ik, al ga ik niet zo veel meer naar de diensten – een
gewoon beeld plaatst men toch niet zomaar in een kerk. Toen ik aanvaardde
dat dit beeld zou geplaatst worden in de kerk van Northampton, heb ik lang
geaarzeld en erover nagedacht, hoe een madonna met kind diende te verschillen
van een gewone moeder met kind. Allerlei voorstellingen kwamen me voor de
geest en ik trachtte dit beelci, op een of andere manier anders te maken dan het
gewone moeder-en-kind-beeld.
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Een ander beroemd werk is 'de koning en de koningin' (zie illustraties) dat u in
1952 maakte. Is dit, zoals sommigen beweren, beinvloed door een surrealistische
sfeer, zoals b y. in 'de koning en de koningin' van Max Ernst uit 1944?
Ik wist van dat beeld van Max Ernst niets af. Als mijn beeld door iets beinvloed
is, dan misschien door de twee figuren die zich in het British Museum bevinden
en die een Egyptische priester en zijn vrouw voorstellen, naast elkaar gezeten.
Ook daar dacht ik echter niet aan op het ogenblik dat ik mijn beeld maakte,
want de idee ervoor is bij me opgekomen toen ik eens met een brok was speelde
die zich langzaam vervormde tot een snort hoofd met een kroon waaruit ik
fantaseerde dat het misschien wel een koningshoofd zou kunnen zijn. Mijn
dochtertje was in die tijd drie jaar oud en ik las haar 's avonds vaak verhalen
voor van koningen en koninginnen. Dit zou wel eens de aanleiding kunnen zijn
geweest. Maar hoe dan ook, het beeld ontstond bij het hoofd, later voegde ik er
het lichaam aan toe, daarna de koningin en zo is het gegroeid . . . Sinds die tijd
echter geef ik er me rekenschap van dat het misschien wel bepaalde affiniteiten
heeft met het beeld van de priester en zijn vrouw uit het British Museum.
Kunt u mij iets vertellen over uw liggende figuren?
Na het moeder-en-kind-thema is dit het meest voorkomende onderwerp in mijn
produktie. Misschien komt het nog veelvuldiger voor dan het andere. Ook daarvoor heb ik geen verklaring. Ik zou wel tien mensenlevens kunnen vullen met
het uitbeelden van liggende figuren.
Liggen uw beroernde tekeningen uit de Londense schuilkelders (zie illustraties)
ti/dens de jongste wereldoorlog ten grondslag aan uw gedrapeerde liggende figuren?
Als de oorlog er niet geweest was en ik niet zo geboeid was geweest door die
slapende mensen in de ondergrondse schuilkelders, zou ik er nooit toe gekomen
zijn gedrapeerde figuren te maken. Misschien heeft Griekenland hier ook een
rol in gespeeld. Op mijn vijftigste jaar heb ik een refs gemaakt naar Griekenland. Daar zag ik opnieuw de Griekse beelden. Mijn vroegere tekeningen en de
Griekse sculpturen openbaarden mij misschien de mogelijkheid om draperingen
sculptureel aan te wenden juist zoals de Grieken dat hadden gedaan.
Had u dan vroeger al Griekse beelden gezien?
Ik ben zo goed als in Griekse kunst opgevoed. In 1919, toen ik begon te beeldhouwen, begonnen de mensen nog maar pas te leren, ook nog naar iets anders te
kijken dan naar de Griekse kunst. Pas toen begon men ook iets te ontdekken
van de primitieve kunst.
re oordelen naar uw prachtige verzameling bent u nog steeds sterk geboeid door
de primitieve kunst? Bent u er ook door beinvioed.?
Op beide vragen moet ik ja antwoorden. Ik heb steeds gevonden dat mijn belangrijkste school niet de academie was, the Royal College of Art, maar het
British Museum. In het British Museum heb ik geleerd dat er duizenden jaren
in de geschiedenis van de beeldhouwkunst zijn geweest die niets te maken heb-
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ben met de Griekse beeldhouwkunst, maar waarin toch waarachtige sculpturen
werden gemaakt. Daar heb ik, kijkend naar de sculpturen uit Mexico, Afrika,
Sumerie en het werk der Etrusken, kunnen vaststellen, leren en begrijpen waar
het werkelijke perspectief in de beeldhouwkunst lag, welke soort universele idee
beeldhouwkunst was. Deze zogenaamde primitieve kunst, die helemaal niet zo
primitief is, vertegenwoordigt een grote traditie.
Een derde thema in uw werk zijn de binnen- en buitenwaartse vormen, de ene
vorm omsloten door de andere (zie illustraties).
Ook hier weet ik niet precies hoe ik tot deze oplossing gekomen ben. Misschien
door mijn belangstelling voor wapenrustingen, helmen, harnassen, die bescherming bieden voor een daarbinnen levend wezen. Of is het een evolutie uit
het moeder-en-kind-thema, waar een van de twee partijen omsloten en beschermd wordt? Ook bloemvormen zijn zo: bladeren die stamper en meeldraden
omsluiten. Of het kind in de moederschoot. Al deze vormen houden voor mijn
gevoel oneindige mogelijkheden in, omdat de ene vorm verscholen ligt in de
andere en dit soort geheimzinnigheid wordt nog versterkt door de speling van
het licht. Het licht in de binnenste vorm is zoals het mysterieuze licht in een
grot waaruit dan de buitenste vorm groeit. Het lijkt erop dat ik zo om de tien
jaar deze vormen opnieuw ga gebruiken en varieren.
Zoals in uw meest recente werken, bijvoorbeeld 'The atomic piece'?
Ja, die maak ik nu zo groot, dat het interieur een mens kan bevatten en de vorm
ervan is zo bedacht alsof je je binnen in een kamer zoudt bevinden. De idee van
bescherming die ik wil uitdrukken, komt veel duidelijker tot uiting in zulke
grote stukken dan in de kleinere modellen die ik vroeger maakte.
Het is dus als een beveiliging voor de mens bedoeld?
Misschien wel, ergens schuilt hierin de gedachte dat de uitwendige bedekking
het menselijke wezen bescherming kan bieden.
Betekent de titel: tegen de atoomkrachten?
Misschien. Maar ik heb er vroeger nooit aan gedacht. Ik heb zo'n sculptuur
gemaakt voor een Amerikaanse universiteit, of doling atoomonderzoek. Toen
het brons geplaatst was, zijn het de verantwoordelijken daar die het de naam
`atomic piece' hebben gegeven. Maar aan de basis zie ik die bescherming veel
minder concreet.
Een grote indruk hebben ook de opwaarts gerichte sculpturen gemaakt, de
totempalen of de `Glenkilncrosses'. W erden deze geconcipieerd in contrast met
de liggende figuren?
Zij komen misschien wel voort uit dit contrast. Aanvankelijk maakte ik dunne
opstaande figuren waarin een bepaald opwaarts ritme werd herhaald in contrast
met het tragere ritme van de liggende figuren. Maar de oorsprong van deze zogenaamde totempalen ligt in Milaan. Ik had de opdracht gekregen om een beeld
to maken voor de binnenplaats van het Olivetti-gebouw. Samen met de architect
prospecteerde ik de plaats en ik werd geboeid door een Lange smalle populier die
achter het gebouw stond. Ik vond dit zulk een prettig contrast met de horizontale
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lijn van het gebouw, dat ik in een verticale vorm de enige oplossing zag voor
ons probleem. De architect stemde met dit voorstel in en ik ging terug naar
Engeland. Daar begon ik te werken aan verschillende maquettes voor opwaarts
gerichte sculpturen. Ik deed dit minder in functie van de Olivetti-building dan
uit persoonlijk genoegen, ook al omdat de ruimte die voor het beeld voorzien
was, uiteindelijk bestemd werd voor een parkeerplaats, waarin een beeld erg
misplaatst zou zijn geweest. Ik heb dan ook alle belangstelling voor dit project
verloren, maar de idee heb ik verder uitgewerkt en een van deze figuren heeft
men in Schotland neergezet, in de Glenkiln-heuvelen. Daar komt de naam vandaan (zie illustraties).
W at is de juiste betekenis van de openingen die u in uw sculpturen aanbrengt?
Al heel vroeg zijn deze in mijn werk aanwezig. Ik denk dat ik erdoor trachtte
los te komen van de vorm 'an sich'. Iemand als Brancusi bijvoorbeeld, die geweldig belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van de hedendaagse beeldhouwkunst, heeft de sculptuur herleid tot de zeer eenvoudige vorm van een ei.
Dat zijn dingen die je treffen. Maar toen ik began te beeldhouwen, had ik de
indruk dat de simpele vorm op zichzelf voor mij niet volstond en ik zocht mijn
beelden sterker drie-dimensionaal en met grotere verscheidenheid te concipieren. Zo kwam ik er toe, openingen in de beelden te maken. Daarna werd de
opening een vorm op zichzelf, zodat de vorm van deze opening a.h.w. het negatief werd van een positieve vorm. Later heb ik er dan naar gestreefd beide principes te verenigen zoals het in 1940 gebeurde bij een liggende figuur die nu in
Detroit is. Daar ben ik erin geslaagd, geloof ik, de vorm en de openingen werkelijk tot een homogeen geheel te versmelten, zodat openingen en eigenlijke
vorm niet meer van elkaar te scheiden zijn. Ik kan dit misschien duidelijk maken
met een voorbeeld. Je kan je hand half open, half gesloten houden, zo. Ik kan
de indruk geven dat ik in mijn hand een appel houd, of een voorwerp van een
andere vorm, zodat iemand die begrip heeft voor vormen kan zien of het een
appel of een peer is, alleen op grond van de houding die mijn hand aanneemt.
Wanneer iemand zo ver is dat hij ruimte kan zien in verband met een vorm,
dan begint hij ook volledig te begrijpen wat Brie-dimensionale vorm betekent.
Ik hoop dat de openingen in mijn sculpturen ertoe hebben bijgedragen de
nieuwsgierigheid op te wekken voor het principe van de drie-dimensionale vorm
in zijn voile consequentie.
U hebt vele leerlingen gehad, van wie er enkelen een vooraanstaande rol spelen
in de geschiedenis van de hedendaagse sculptuur in Engeland. Welke raad zou
u aan een jonge beeldhouwer geven?
Er bestaan geen algemene soort raadgevingen. Als het dan toch moet, zou ik
zeggen: volhard in de richting die je boeit en werk hard. Indien ze geloven in
hun werk en in hun opdracht als kunstenaar, komt er een tijd dat hun persoonlijkheid zich doet gelden. Vooral moeten zij onthouden dat niets kan warden
bereikt zonder hard en voortdurend werken. Ze moeten ook volharden op de
weg die ze voor zichzelf hebben uitgestippeld, alle kritiek en alle gebrek aan belangstelling ten spijt. Dat is alles.

Brief aan een jonge niet-katholiek
Heinrich Boll

Beste Heer Walraff, *
Sinds enige tijd kunt u op de commerciele televisie zo nu en dan een aardige,
gewone huisvrouw zien die juist haar was gedaan heeft, maar dan plotseling
door een teer, doorzichtig wezen, haar tweede ik, dat achter haar komt staan en
haar dingen begint in te fluisteren, er met succes oprnerkzaam op wordt gemaakt, dat haar was nog niet wit genoeg is. Dit doorzichtige schimachtige tere
wezen, het tweede ik van die aardige gewone huisvrouw, wordt aangekondigd
als haar `geweten'; het brengt die aardige vrouw er ook toe een of ander idioot
middel te nemen waarmee ze haar was werkelijk wit wast. Ik heb steeds opnieuw
bewondering voor de handigheid waarmee de reclamemensen er in slagen de
eerst getoonde was er werkelijk een beetje groezelig uit te laten zien. Een ander
(misschien is het ook wel hetzelfde) wasmiddel wordt nu met het gezin Zuiver
gepropageerd. Misschien herinnert u het zich: de volkeren waar de nazi's op
aftrokken waren om ze uit te roeien: Polen, Joden en Russen werden als smerig
voorgesteld in de propaganda. Het beste was natuurlijk de combinatie: smerig
en arm, resp. de identificatie van beide begrippen; dat ging bij de Joden moeilijk, omdat men ze tegelijkertijd als de bankiers van de wereld voorstelde. Waarschijnlijk was het voor de nazi's in feite een verrassing te ontdekken, dat er in
Polen en Rusland miljoenen arme Joden waren. Dan klopte de oorspronkelijke
* Gunter Walraff is een jonge journalist die veel reportages maakt over de situatie in fabrieken en bedrijven in Duitsland. Zijn Tagebuch aus der Bundeswehr, dat binnenkort onder de
titel Atomblitz von Links verschijnen zal bij Riitten and Loening, Hamburg, geeft een verslag van zijn ervaringen in de Bundeswehr. Het hier afgedrukte artikel van Heinrich Boll
(onlangs verschenen in Kursbuch 7 van Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M.) is het voorwoord
op dit boek.
Wij hebben gemeend dit stuk onze lezers niet te mogen onthouden, omdat het typerend is
voor het denken van Boll tegenover de militaire dienst in het algemeen en speciaal in de
Bundeswehr. Daarbij is het van belang te weten, dat B011 de tweede wereldoorlog van begin
tot eind als infanterist heeft meegemaakt en meermalen zwaar gewond is geweest (Der Zug
war piinktlich, roman, Mittelhauve, KOln, 1949). De bedoeling van dit emotioneel zeer
geladen artikel is vooral te protesteren tegen de verwarrende en vernederende situatie waarin
iedere jonge Duitser komt als hij in de Bundeswehr moet, en met name degene die meent
op principiele gronden dienst te moeten weigeren.
Het protest van B011 tegen de politieke situatie blijkt door de uitslag van de verkiezingen
in Hessen van een dringende actualiteit.
De kwestie van de dienstplicht en de aanpassingsmoeilijkheden. van de dienstweigering en
van andere mogelijkheden tot vervulling van dienstplicht (zoals bijv. thans in Frankrijk)
zullen in de loop van deze jaargang terdege besproken worden. Redactie.
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optelsom: arm en smerig weer. Natuurlijk zouden er hele theologische, sociologische en filosofische theorieen op te bouwen zijn op dit `smerig en arm', dat is
mijn zaak niet, mij interesseert nu alleen het geweten van de aardige gewone
huisvrouw dat door een wasmiddel tot rust gebracht moet worden, en het valt
me niet moeilijk me de heer Zuiver in een of ander `zuiveringspeloton' voor te
stellen.
Waarschijnlijk zou een naar geloofsrichting opgezette statistiek aantonen, dat
de katholieken nog altijd minder wasmiddelen gebruiken dan de protestanten,
en deze waarschijnlijkheid – niet de resultaten van het concilie, waarover ik
later nog zal spreken – is een van de redenen voor het feit dat ik doorga katholieke kerkbelasting te betalen en dat ik hoop katholiek te sterven. Lichamelijke
reinheid is in extreme levensomstandigheden: armoede, gevangenschap, bekrompen woongelegenheid, een luxe die wonderen bewerkt, het is jets religieus.
Ik heb ander de oorlog en in het gevangenkamp begrepen, dat wassingen een
religieus element kunnen bevatten en ik betreur het steeds weer, dat de priesters
met zulke schone handen de eredienst beginnen en de handwassing zo tot een
zinloze ritus verstart. Hun handen zijn altijd zo schoon, dat men de indruk krijgt
dat het water dat hun voor de wassing wordt aangeboden, smerig is. Daarom
interpreteer ik ook het geweten van de aardige gewone huisvrouw en het gezin
Zuiver religieus: men voelt zich smerig als men ze ziet, d.w.z.: katholiek, russisch, joods, pools, als een neger. De politici spreken er altijd zo graag over,
laten zich er bijna op voorstaan, dat hun 'beroep' smerig is; ze hebben deze
constatering altijd klaar als iemand hun met moraal aan board wil komen, en
toch is deze uitspraak niet meer dan de meest goedkope vorm van koketterie.
Per slot van rekening zijn alle beroepen ter wereld smerig: de kolen- en de
nieuwshandel, de literatuur en de televisie; de politici hoeven zich dus hens niet
zo veel op hun `smerigheid' te laten voorstaan en niet zo dikwijls en zo lang
huilerig al maar te zeggen hoezeer ze zich opofferen doordat ze zich noodzakelijkerwijs `smerig maken'. Zulk een sentimentaliteit zou men hoogstens van
een prostituee kunnen billijken. Ik geloof dat het ook met de `macht' (`ik heb
nu eenmaal een verhouding tot de macht' is de gebruikelijke formulering) niet
veel anders is. De literaire huis-ezel van een Duits weekblad oefent heel wat
meer macht uit dan de doorsnee politicus en de huis-ezel oefent ze grinnekend
en in volledig behagelijk machtsbewustzijn uit, hij is slechts op een punt aan de
politici gelijk: hij wordt huilerig en sentimenteel, hij wordt `persoonlijk.', als
iemand hem eens een keer op de vingers kijkt of zelfs op de vingers tikt. Mijn
God, is dat soms zuivere koffie! Alsof het een kunststuk zou zijn over Duitsers
macht uit te oefenen: waar die macht bespeuren, kan men zeker zijn van hun
aanbidding, en het hart van menig groot uitgever kan weer opgelucht lachen,
als de huis-ezel genade laat gelden. Laten we maar zwijgen van de bankiers, die
het `macht en smerigheid' gedoe van de politici nog al belachelijk moeten
vinden.
Diezelfde politici die zich koket op hun smerig beroep laten voorstaan en zich
vol opoffering dag en nacht in Bonn smerige handen halen, lijken verbluffend
veel op de beer Zuiver, en hun vrouwen verbluffend veel op de aardige kleine
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huisvrouw die haar geweten naast zich heeft staan. Bijzonder opvaliend is de
gelijkenis met de heer Zuiver van de beide jonge heren van de beide grate partiien die `onder verdenking staan kanselier te kunnen worden'. De toekomst is
door de reclamevaklui al in een bepaalde richting geduwd: Wee de smerige
mensen! Drievoudig wee over hen, als ze niet in de modecliche's Beatnik of
Gammler of Provo passen, maar alleen maar smerig zijn!
De heer Zuiver en zijn aardige kleine gewone huisvrouw zijn het laatste, het
allerlaatste waarschuwingsteken om een gewetenloze maatschappij geen inzicht
in het geweten meer te geven. Uw verslag over de ervaringen van een principiele
dienstweigeraar sluit voor mij onmiddellijk aan bij het gealarmeerde geweten
van de aardige kleine gewone huisvrouw en beide vormen een griezelige verbinding met de politiek, want het zijn toch dezelfde politici die zich zo koket
op hun smerig beroep laten voorstaan, die de commissies uitgevonden hebben
waarvoor een twintigjarige de zuiverheid van zijn geweten als dienstweigeraar
moet bewijzen, en de argumentatie van de leden van de commissie is politiek,
en dus – overeenkomstig hun en niet mijn theorie – smerig. Het is werkelijk
absurd, het is onbegrijpelijk dat geestelijke heren zich ertoe lenen dergelijke
commissies ook nog een kerkelijke achtergrond te geven, aan de commissies van
een gewetenloze maatschappij, waarvan het eigenlijke geweten op het beeldscherm als medium voor een reclame voor wasmiddelen naast een aardige kleine
huisvrouw staat. Ik sta er helemaal niet verbaasd over, dat politici met alle
middelen proberen de dienstweigering tot een moeilijke procedure te maken,
dat zij hun smerig beroep uitoefenen. Zij hebben een duidelijk omschreven doel
gewild: de herbewapening van de Bondsrepubliek tegen de wil van de toentertijd
vredelievende Duitsers; ze hebben met terreur, met geld, propagandamiddelen,
door een bijna volledige gelijkschakeling van de oppositie, van de kranten, door
systematische verdachtmaking van alle tegenstanders van de herbewapening hun
doel (voorlopig) bereikt. Goed. Zo wordt blijkbaar politiek gemaakt. Waar ik
me over verbaas: dat alle (in letters en cijfers: alle) vrouwenverenigingen blijkbaar sneller gelijkgeschakeld waren dan in 1933. Ach, deze aardige kleine gewone huisvrouwen ! Hun geweten staat intussen op het beeldscherm naast hen.
Een bijzonder kwalijke duistere rol moeten bij de gelijkschakeling de katholieke
vrouwenverenigingen hebben gespeeld: men heeft niets van hen gehoord. Waarschijnlijk was er met hun geweten het gemakkelijkst te manipuleren. Het ging
allemaal zo snel en geruisloos, sneller, geruislozer dan in het jaar 1933. En
natuurlijk: zuiverder. Zuiver – dat schiet me nu te binnen – was eens het modewoord van de katholieke jeugdbeweging tussen 1918 en 1933. Goede morgen,
fijn dat we u opnieuw in ons midden hebben, meneer Zuiver, politiek is een
smerig beroep !
De poging om in het reine te komen met het katholieke verleden, door Hochhuth in zijn onschuld aan de orde gesteld, gaat de hele wereld over, maar ze zal
misschien ooit volkomen kinderspel blijken vergeleken met de noodzakelijke
poging om in het reine te komen met het laffe verraad dat door katholieken aan
katholieken in dit land tussen 1953 en 1965 is gepleegd. Er zijn aanwijzingen,
dat men met dit verleden graag in het reine zou komen zolang het nog heden is.
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Er zijn mensen die het zien, zwak, mat, tam (vervloekt, wat zijn de Duitsers een
braaf gehoorzaam yolk!). Een zo intuitief politicus als Strauss begint zich zo
nu en dan reeds `antiklerikaar te uiten en hij gedraagt zich politiek juist: als de
katholieke kerk werkelijk weer religieus zou worden, zou zij in de CDU, en deze
in haar, haar doodsvijand moeten erkennen.
Ach, gij brave, zuivere katholieke vrouwen: waarheen hebt gij u laten leiden.
Wat overblijft is het domme, drieste gezicht van de heer Zuiver. De katholieken
als de enige grote statistische massa zouden een kans hebben gehad dit yolk tot
vrede bereid te houden. De kans is verspeeld: wat overblijft is het stralende,
vrolijke, reine, niet helemaal van ijdelheid ontblote gezicht van de katholieke
legerbisschop die in een stormboot van de Bundeswehr een duitse rivier oversteekt. Goede morgen, fijn dat u weer in ons midden bent, meneer Zuiver! Wij
willen ons niets wijsmaken, ons niet door de schijn laten bedriegen: ook de intellectueel die eens Tritisch' stond tegenover de dienst, zowel van rechts als van
links, lijkt vervloekt veel op de man van de aardige kleine gewone huisvrouw
die graag een witte was heeft, maar wel van `smerige' literatuur houdt. 1k sta
niet verbaasd over een bisschop met een fatale propagandistische uitwerking,
maar ik verbaas me, verbaas me hevig over de beer Walter Dirks, die het geweten bijna uitgevonden heeft, en in de brochure Hoe sta je tegenover de
Bundeswehr een lamme, tamme, hopeloos banale, nietszeggende kleine moralis-

tische opmontering voor dienstplichtigen geeft op een niveau dat in tegenspraak
is met zijn andere publicistische capaciteiten. De herbewapening geschiedt op
politieke gronden en er is met uitdrukkelijke toestemming van de Frankfurter
Hefte toe besloten. Hoe komt deze gewetensvolle bende ertoe het geweten van
een twintigjarige te willen doorlichten? Gaven soms gewetensoverwegingen de
doorslag, toen de heren Adenauer en. Strauss tegen de wil van de toenmaals tot
vrede bereide Duitsers, met uitdrukkelijke, effectieve steun van alle katholieke
groeperingen en van de katholieke clerus de herbewapening doorzetten? Het
waren politieke motieven. Politieke motieven kunnen wegvallen of veranderen.
Wat zou er eigenlijk uit die talrijke goedkatholieke gelijkgeschakelde gewetens
worden, als plotseling in Bonn – of wat waarschijnlijker is, ergens antlers
besloten zou warden de Bundeswehr in te krimpen of zelfs helemaal of te
schaffen? Dan moet er toch weer iets in hen 'ineenstorten'. Of hoe zou het zijn,
als men een onderzoek naar het geweten zou invoeren voor hen die tot elke prijs
naar de Bundeswehr willen?
Bij het lezen van uw verslag, met de aardige kleine gewone huisvrouw, de heer
Zuiver, de legerbisschop, de gezichten van de politici voor ogen, met de tekst
van Dirks in de geciteerde brochure in mijn oren, met de geur van kostbare
amerikaanse zeep in de neus waarmee ik in het gevangenkamp iedere dag mijn
rituele wassingen verichtte (de zeep was inderdaad een element van bevrijding,
zoals DDT dit eens was, waarvoor zich jong en oud, hoog en laag, rijk en arm
te buigen hadden, opdat de Duitsers van de luizen bevrijd zouden worden!),
komt de gedachte bij me op dat uw generatie nog schandelijker verraden is dan
de onze, schandelijker, omdat er geen nood en geen noodzaak voor was, en ik
begrijp steeds beter, dat het uw generatie steeds zwaarder valt, bijna lichame-
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lijke onpasselijkheid veroorzaakt, als ze het woord `christelijk' te horen krijgt.
Er zou een concilie van duitse katholieke en protestantse theologen tot stand
moeten komen, dat aan de CDU–CSU het recht zou moeten ontzeggen het
adjectief 'christelijk' nog verder dodelijk te schenden. Dat zou natuurlijk tot een
openlijke breuk leiden tussen dit concilie en de bisschopsconferentie van Fulda,
maar dan pas zou er hoop bestaan, dat de heftige °manning, deze Adenauerse
overmeesteringsclinch, waarin de CDU–CSU de katholieke kerk in Duitsland
heeft genomen, los began te laten, maar dat zijn dromen en zelfs als ze nu nog
waar zouden warden: het is te laat. Eigenlijk heeft de CDU–CSU de kerk al
lang niet meer nodig, wat moeten de arme lieden dan stemmen, voor mijn part
SPD; het zou niet eens veel uithalen als in de eerstvolgende herderlijke brief bij
de verkiezingen openlijk zou worden toegegeven (wat eigenlijk nooit bestreden
had kunnen worden): dat katholieken ook op de SPD mogen stemmen. Wat zou
daarmee gewonnen zijn? Waarschijnlijk de grote coalitie: aistublieft. Meneer
Zuiver I en meneer Zuiver II. Dan kunt u wel iedere avond op het beeldscherm
uw geweten consulteren: het zal u duidelijk maken, dat uw auto uit de mode is,
uw das onmogelijk, dat uw geweten het u niet toestaat dat uw vrouw bij welk
werk in huis ook haar mooie handen bederft. Natuurlijk zullen er altijd dwazen
zijn, maar wie mag voor dwaas spelen? Dat maakt de heer Zuiver uit. De
dwaasheid om dienst te weigeren is niet toegestaan: dan moet u uw geweten
laten zien! U heeft getracht de dwaas te spelen: met een bloem in de geweerloop
te lopen! Zulke dwaasheden zijn echter alleen aan de heer Chaplin toegestaan
en dan nog slechts in de film. Dwaasheid is een kunst en kunst is toegestaan.
U eindigde met uw dwaasheid, op grond van de manipulaties van een katholieke, dus gewetensvolle garnizoensarts, in het gesticht, waaruit de gewetensvoile Bundeswehr u alleen los liet, omdat u begon u publicity te verschaffen.
Wee degene die geen publicity heeft: hij eindigt in de vuile was van mevrouw
Zuiver.
Als het verstand afschaffing van de dienstplicht! – zou zegevieren, dan zullen
de katholieken daaraan het kleinste aandeel hebben. Integendeel: zij zullen zich
het heftigste daartegen verzetten. Het was geen katholiek, noch een 'linkse'
noch een linksprogressieve', en het was nog minder een sociaal-democraat die
het verstandige voorstel deed de Bundeswehr in te krimpen. Het was de conservatieve admiraal Heye, die in zijn tijd door de katholiek Dr. Jaeger op waarlijk christelijke, d.w.z. politieke, betgeen betekent: smerige wijze `neergeschoten'
is. Wellicht is er bij de oude militairen nog een rest aan die werkelijkheidszin
die hen laat vermoeden, dat de Bundeswehr wel reeel, maar onwerkelijk, dus
griezelig is: in haar maatschappelijke bodemloosheid, in haar hysterische kwetsbaarheid. Het is toch werkelijk meelijkwekkend de ondertonen van een huilerige gekrenktheid te horen in de rede van de heer Von Hassel gedurende het
starfighter-debat; heeft hij werkelijk gedacht, dat een zelfs maar half opmerkzame publieke opinie alles zo maar slikt? Weet hij dan niet, dat de politiek werkelijk een smerig beroep is, even smerig als de literatuur en de televisie, de
kolen- en de nieuwshandel, en dat in alle beroepen op deze smerige aarde maar
een ding telt: het succes? Ik benijd de heer Von Hassel niet: er staat hem nog
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wat vervelends te wachten en het kan hem niet erg getroost hebben door zijn
gehele fractie witter gewasser te zijn dan het witste wit, op een bijzonder pijnlijke, bijna onderdanige manier door de katholiek Rommerskirchen, die toch
waarschijnlijk als vertegenwoordiger van de duitse katholieke jeugd in de bondsdag zit en, in aanwezigheid van de weduwen van de neergestorte jonge vliegeniers, zonder ertegen te protesteren, het `slijtingsquotiene X bij het testen van
een nieuw type vliegtuigen billijkte. 0 heilige heer Zuiver, waar mag ik u mijn
geweten tonen! (daar schiet me ineens te binnen: ik heb ook kinderen die jong,
duits en – in ieder geval voor een deel – katholiek zijn; behartigt de beer Rommerskirchen ook hun belangen?) Het is schandelijk, schandelijk, schandelijk.
En niemand in dit parlement loopt uit de `christelijke pas'. De katholieke jeugdbeweging heeft de katholieken ook niet veel meer bevrijding gebracht dan die
van de das en zelfs die nog maar tijdelijk. Wat van haar vrijheid overgebleven
is, is intussen gebleken: een paar in de mode zijnde sexuele vrijheden a la Stijfkopje van Emmy van Rhoden, een paar ordinaire uitdrukkingen waar men erg
trots op gaat ze te durven gebruiken, dus geen erg belangrijke vrijheden. Tegenover deze bewustzijnstoestand, deze door de absolute gelijkschakeling in de
kwestie van de herbewapening tot een defintieve gemaakte gehoorzaamheidsbereidheid, tegenover deze van verraad verzadigde schijnheiligheid van het
politieke duitse katholicisme komt mij de geweldige reputatie van progressiviteit
die het in de rest van de wereld geniet, nogal problematisch voor. Als dat maar
goed gaat! Tenslotte heeft ook oplichterij zijn grenzen. Het gaat er hier niet om,
zulke voortreffelijke theologen als Rahner, Ratzinger en Yung geloofwaardigheid te ontzeggen, maar de bodem waarop deze theologie wortel zou kunnen
schieten, is niet alleen ondiep, ze is in Duitsland ook met de slechtste mest, met
politieke gehoorzaamheid bemest. Wat hebben binnenkerkelijke vrijheden voor
nut, als de katholieken verder politiek zo braaf blijven? Zo zou Rome een
welkome afleiding van Bonn kunnen zijn: in Bonn en nergens anders zal beslist
worden, of de duitse katholieken werkelijk vrij kunnen zijn. Voor een schrijver
zijn de (binnenkerkelijk gezien, hoogst verheugende) resultaten van het concilie
toch al niet zo sensationeel, zelfs bijna onbelangrijk. Schrijven is waarschijnlijk
(evenals schilderen, componeren, dansen, etc.) een van de weinige verschijningsvormen van de vrijheid en de bevrijding. Iedere schrijver en kunstenaar moet
illegaal een of andere grens overschrijden: hij merkt dat al gauw genoeg, als er

op hem `geschoten' wordt. Misschien zullen ook de katholieken weer eens begrijpen, dat kunst en vrijheid een en hetzelfde zijn; dat zij in zich geordende,
gevormde vrijheid zijn, dat vorm niet 'keg' is, maar geest. Een auteur neemt
eenvoudig de vrijheid en hij probeert – door ze te ordenen en vorm te geven –
zo veel mogelijk ervan te delen, wat betekent: mee te delen. Iedereen wordt uitgenodigd aan deze vrijheid deel te nemen, zijn deel ervan te nemen. Het witste
wit van de aardige kleine gewone huisvrouw en van haar man, de beer Zuiver,
is het volkomen niets, dat zich niet meer laat ordenen. Het is geen toeval, dat
de beoefening van iedere, iedere kunst smerig maakt. De schrijver – gewoonlijk
een tamelijk hoogmoedig persoon – weet ook allang voordat ze veranderd worden, dat kerkelijke voorschriften volledig bijzaak zijn. Neem bijvoorbeeld het
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barbaarse voorschrift van het nuchter-zijn voor de communie, waar hele puriteinse theologieen op gebouwd zijn en dat nu met een snode pennestreek opgeheven werd. Een schrijver weet ook, dat de ongemotiveerde opheffing even
snood is als de tientallen jaren of bijna honderdtallen jaren durende praxis en
hij moet allebei zijn: voortvarend en moeilijk te bewegen, weiwillend en boosaardig. Voortvarend, doordat hij alle vrijheidsdorstige katholieken aanspoort
zich ten opzichte van alle kerkelijke geboden niet met huidige, toegestane vrijheid te gedragen, maar met toekomstige, nog niet toegestane vrijheid: precies
zo als de katholieke adel zich eeuwen lang gedragen heeft: daar werden gemengde huwelijken, maitressen, bekeringen naar de ene of de andere kant stilzwijgend geduld. Het feodale gebruik om bij huwelijken van koningen of vorsten
een hoge geestelijke, liefst een kardinaal, de huwelijkssluiting te laten doen, is
een pijnlijk overblijfsel: men zou dan juist een stotterend, een beetje smoezelig
kapelaantje moeten sturen. Wat moet al dat erbarmelijke geillustreerde-bladengedoe? Voortvarend moet een auteur zijn, door dit alles uit de weg te ruimen,
moeilijk te bewegen door de vlotte en gladde aanpassing verdacht te vinden en
door in het licht van de hervorming van de liturgie te gaan houden van de
rozenkrans en het meilof. Als de scherpschutters die zo op hem geschoten hebben toen hij – nog illegaal – de grens overschreed, zo voortvarend progressief
en vrij worden, moet hij in zijn boosaardigheid teruggaan, al maar verder terug,
en aan zijn grootmoeder denken, die onder objectief volkomen onbeduidende
geboden subjectief hellepijnen verduurd heeft, b.v. onder het nuchterheidsvoorschrift voor de communie. Boosaardig als hij moet zijn, zal hij steeds en steeds
weer op zijn grootmoeder terugkomen, die hem als bitter en dweperig is afgeschilderd. De gladde progressieven lopen hem te gemakkelijk en te snel over de
lijken van zijn moeder en grootmoeder heen. Vrijheid heeft hij in zich genoeg,
anders is hij geen schrijver. De door het concilie bewerkte euforie, deze grote
opluchting, leidt van Bonn af: daar zetelt het politieke katholicisme en er komt
geen greintje vrijheid uit voort, als de katholieken die niet eenvoudig zelf
nemen.
De pijnlijkste figuur in uw versiag, beste heer Walraff, is dan ook de aalmoezenier, wiens vocabulair en gebaren u beschrijft. Alle concilievrijheden helpen de
duitse katholieken weinig, als de legerbisschop (wat een onmogelijk ambt), zich
zulke pijnlijke figuren niet kan besparen. Het probleem wordt daardoor nog verzwaard dat de duitse katholieke geestelijkheid door haar opvoeding, door haar
selectie, door de extreem burgerlijke manier waarop ze gevormd, getraind en
behandeld wordt, in een exciusiviteit wordt gedrongen waarbij de militaire dienst
als een mogelijkheid tot 'contact met het yolk' ideaal lijkt. Misschien zou het
juist goed zijn, als de theologen werkelijk in dienst moesten, maar – en dat is
nu het meest paradoxale en het pijnlijkste – zij zijn er nu net van vrijgesteld! Zij
hebben dus helemaal geen mogelijkheid het bedrijf werkelijk van binnen uit te
leren kennen, want wat bij 'bezichtigingen' niet slechts van kazernes, maar
ook van fabrieken en bedrijven voor een spel wordt opgevoerd, is toch puur
bedrog. De theologen blijven dus `onberoerd', rein, zuiver: fris uit de wasmachine van de aardige kleine huisvrouw! In andere europese landen ligt dat
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anders, is ook de instelling van de geestelijkheid tegenover de dienstplicht anders; men maakt van de vraag of men de dienstplicht moet vervullen of niet,
geen gewetensacrobatiek a la Walter Dirks; men weet dat de militaire dienst een
zelfs niet noodzakelijk en dus zoveel mogelijk te ontduiken kwaad is. Geen
Europa-, Nato-, Westenideologie. Men accepteert de militaire dienst zoals men
belasting accepteert (die men juist zoveel mogelijk niet accepteert), en heel zeker
kan een jonge Fransman of Italiaan niet slechts op de steun, maar zelfs op de
aanmoediging van de geestelijkheid rekenen, als hij een weg zoekt om zich die
zinloosheid te besparen. In Duitsland is dat helaas anders, en dat maakt het
probleem nog ingewikkelder, omdat zelfs geestelijken die anders veel inzicht
tonen, onder deze burgerlijke meneer-Zuiver-expressie lijden, zich heel graag
een keer smerig zouden willen maken, en daarom kennen ze de militaire dienst
altijd nog een 'opvoedende' waarde toe die deze nooit gehad heeft. Ook het feit
dat ze hun salaris voor een `zuivere' bezigheid krijgen, het niet eigenlijk `verdienen', hetgeen betekent: zich niet smerig hoeven te maken, drijft ze nog dieper
in hun burgerlijk isolement. Misschien zou het mogelijk zijn, dat jonge theologen een soort geheime orde zouden stichten, waarvan de leden als plaatsvervangers voor leken die niet voor de militaire dienst voelen, in dienst zouden gaan:
zo zouden zij uit het snel-reinigingsisolement komen en een werk van naastenliefde verrichten; beide dingen zijn onmogelijk: zowel het episcopaat als het
ministerie van defensie zouden dit verhinderen. Men ziet dus hoeveel werkelijke
vrijheid zo'n jonge mens heeft die priester wil warden. In de staten van het
oostelijk blok noemt men de priesters die tot collaboratie met het systeem bereid
zijn, `progressieve' priesters, misschien zouden wij priesters zoals degene die u
tekent, CDU-priesters moeten noemen; progressief aangepast is de door u beschreven priester in ieder geval: hij heeft zijn vocabulair met enkele aftandse
huurlingen-uitdrukkingen verrijkt, weet zelfs, hoe de `hormonen tsjilpen', heeft
een primitieve politieke idiotenwoordenschat, en ik kan slechts hopen dat zijn
legerbisschop aan deze tsjilper echt vreugde beleeft! Noemt men zo iemand niet
een `echte man'? Hopen we maar, dat zijn hormonen niet gaan tsjilpen. 0 deze
ijdele `moderndoenerif, deze akelige aanpapperij.
Er ligt een zekere logica in, beste heer Walraff, dat uw poging om de dwaas uit
te hangen in een inrichting eindigde. Deze maatschappij, die toch zo machtig
is, kan dwaasheid slechts als kunst en niet als levenshouding dulden, en er is
blijkbaar niemand in deze schaamteloos van haar macht bezeten `christelijke
partij', die zich onsympathiek, wat zou betekenen: smerig en belachelijk, zou
willen maken, en die aan deze schandelijke comedie waaraan de dienstweigeraars warden blootgesteld, een einde zou willen maken. Zou het niet voldoende
zijn de harde plaatsvervangende dienst te bevelen, die zwaar genoeg is in vergelijking met de gemakkelijke militaire dienst, die na de basisopleiding nog
slechts in georganiseerde luiheid bestaat? Zou de plaatsvervangende dienst zonder deze gewetensfoezelarij niet afschrikwekkend genoeg zijn? En zou zelfs die
plaatsvervangende dienst niet overbodig worden, als bekend zou warden hoe
gemakkelijk in de Bundeswehr geld te verdienen is? Aan u dank ik de ontdekking van het feit dat een jonge kapitein, die met 32 jaar ontslagen wordt, een
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schadeloosstelling krijgt van 80.000 DM. Dat is een heel aardig middelgroot
vermogen, waar nog bij komt hetgeen hij misschien gespaard heeft, plus andere
genoten voordelen, en ik zou geen enkel ander beroep kennen, waar een jonge
mens met zulk een schep geld op de bank op zijn 32ste jaar mee ophouden kan.
Laat er dan nog maar iemand komen om het geweten te onderzoeken van hen
die zo'n job afwijzen. Het is een goedbetaald, niet bijzonder inspannend en
geenszins in kwade reuk staand beroep, in ieder geval niet in een kwader reuk
staande als het beroep van een linkskatholiek'.
Zoals ik uit `betrouwbare bron' vernomen heb, moet er intussen in de Bundeswehr al een katholieke moraal-terreur zijn, die ongeveer op de volgende wijze
tot uiting komt: een officier b.v. wiens huwelijk op een scheiding uitloopt, heeft
niet alleen weinig kans op bevordering, hij is bijna gedwongen ontslag te nemen.
Dat brengt bijna op de gedachte, het ministerie van defensie en alle sleutelposities daar na het komende starfighter-debat helemaal in handen van de
'Neudeutschland'-bond te leggen. Zuivere leiding, zuivere moraal — en dan de
`zuivere' born in deze zuivere handen. Dan zou men misschien bij een nieuw te
ontwerpen liturgiehervorming de handwassing onder de mis op zijn minst voor
Duitsers kunnen afschaffen. Waartoe moeten zuivere handen in contact gebracht
worden met smerig water? Oak de biechtstoelen moeten dan weg – daar hebben
we dan gestichten, sanatoria en klinieken voor, waar voor ziel en lichaam het
witste wit wordt gegarandeerd. Tenslotte zijn de gestichten, sanatoria en klinieken niet veel meer dan was-instituten en wee degene bij wie de vlekken er niet
uit willen, die vlekken die de belangrijkste ziektekiemen, liefde en godsdienst,
hebben achtergelaten. Het einde is dan, zodra de 'Neudeutschland-bond' het
ministerie van defensie overgenomen heeft, in zicht: een zuivere, katholieke
armee, die ook tot een smerige oorlog bereid is.

Josef von Sternberg
Eric De Kuyper

„Mijn films zijn abstract"

Omdat zijn grootste succes, Der Blaue Engel (1930), een Duitse film is, menen
velen dat Josef von Sternberg een Duitse kineast is. In Wenen geboren in 1894 en
reeds als kind naar de V.S. geemigreerd, is hij echter een door en door Amerikaanse figuur. Hij heeft de hele wereld afgereisd, heeft films gedraaid in Japan
en Groot-Brittannie en projecten gehad om er in Frankrijk en Oostenrijk te
maken. Zijn carriere zit vol mysterieuze episodes. Daarin heeft zijn zopas verschenen autobiografie weinig licht geschapen l. Voor de meesten blijft zijn naam
verbonden aan die van Marlene Dietrich, die hij in Europa lanceerde met Der
Blaue Engel en in de Verenigde Staten met zijn daaropvolgende film Morocco
(1930). In hem enkel een Pygmalion zien, is echter beslist onjuist. Zijn filmproduktie afmaken met een paar geringschattende adjectieven (die allemaal min
of meer neerkomen op `wansmakelijk erotisch en artificieel exotisch') zoals het
tot nog toe door de klassieke filmhistorici is gebeurd, betekent een van de
boeiendste kineasten onrecht doen. Deze kineast wiens bestaan eigenlijk min of
meer vergeten was – sedert 1953 heeft hij geen film meer gedraaid – blijkt
echter bij de jongere filmcritici en kineasten een vernieuwde waardering te vinden 2. In hetgeen volgt proberen we een gedeeltelijk antwoord te geven op de
vraag, waarom de op het eerste gezicht toch erg tijdgebonden films van deze
kineast nu zo modern aandoen. Een belichting van von Sternbergs werk kan
indirect ook een licht werpen op de bekommernissen van de hedendaagse film:
zoals von Sternberg het zelf heeft uitgedrukt, zijn films zijn als Rorschachtesten.
Het amerikanisme van een cosmopoliet
Von Sternbergs carriere heeft haar wortels in Hollywood. In de jaren twintig
1 Josef von Sternberg, Fun in a Chinese Laundry, The Macmillan Company, New York,
1965. Voor onze citaten hebben wij het moeten stellen met de (heel slechte) Franse vertaling :
Souvenirs d'un montreur d'ombres, Ed. Laffont, Paris, 1966.
2 Binnenkort verschijnen de eerste monografieen over zijn werk: een van Peter Cowie bij
Tantivy Press, London; een andere van Andrew Sarris bij The Museum of Modern Art
Library, New York; een derde van Herman G. Weinberg bij de Editions Seghers, Paris.
Een interessante documentatie en bloemlezing uit buitenlandse publikaties is onlangs uitgegeven door het 'Verband der Deutschen Filmclubs E.V.', naar aanleiding van de grote
Retrospectieve welke in oktober jl. te Mannheim werd gehouden en waar we von Sternbergs
belangrijkste films opnieuw of voor de eerste keer gezien hebben.
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werkt hij in de Amerikaanse studio's. Hij draait er een reeks films met wisselend
commercieel succes. Dit zal trouwens een van de constanten zijn in zijn carriere.
Zijn debuut Improviseerf hij in drie weken tijd 3 voor een belachelijk kleine
som. Chaplin, die de film toevallig te zien krijgt, maakt hem bekend en geeft
von Sternberg een opdracht (de enige die hij ooit gegeven heeft). The Sea Gull
(1926) valt echter niet in Chaplins smaak; hij brengt hem gewoon niet uit. Belangrijk voor deze periode is Underworld (1927), een zwart-romantische gangsterfilm, de eerste uit een lange reeks, die onder meer de scenarist Ben Hecht
reveleerde, van wie ook het scenario stamt van Howard Hawks' Scarf ace (1932).
Karakteristiek voor de Hollywoodse sfeer is het feit dat von Sternberg tewerk
gesteld wordt om films van collega's of te werken. Hij verzorgt o.m. de montage
van von Stroheims' The Wedding March/ Honeymoon (1928). Het omgekeerde
is echter ook meer dan eens met zijn films gebeurd. Jet Pilot, dat in 1950 gedraaid werd, komt pas in 1957 uit, na talloze verminkingen en herwerkte versies.
Na Marlene Dietrich `ontdekt' te hebben in Duitsland (waar ze allesbehalve een
onbekende was), maakt hij met haar zes films in de Amerikaanse studio's: de
meest vruchtbare periode van zijn loopbaan. De laatste film van deze reeks is
The Devil is a Woman (1935), daarna volgen een gemoderniseerde Crime and
Punishment (1935) met Peter Lorre als Raskolnikow en in 1937, in Londen, de
verfilming van een roman van Robert Graves, I, Claudius, met een verrassende
Charles Laughton in de hoofdrol4 . Na dit korte oponthoud in de Britse hoofdstad volgen weer een paar Amerikaanse films. Zijn filmografie wordt (voorlopig?) besloten met een zeer eigenaardige film, The Saga of Anathan, in 1953
in Japan gedraaid. Sedertdien houdt von Sternberg zich vooral bezig met schilderkunst (hij heeft een galerie in New-York), met het geven van lessen in de
filmesthetica aan verschillende universiteiten, met het schrijven van zijn autobiografie, en . . . met het bijwonen van retrospectieves van zijn werk.
De enkele juist genoemde uitzonderingen niet te na gesproken, is von Sternberg
volledig geIntegreerd geweest in het Hollywoodse systeem. Al zijn films werden
in opdracht vervaardigd en verschillende van de onderwerpen die hij heeft behandeld, lagen hem helemaal niet. Een voorbeeld hiervan is de American Tragedy naar de roman van Dreiser, die hij te verfilmen kreeg in de plaats van
Eisenstein. (De Paramount vond het blijkbaar te gevaarlijk zulk een `sociaar
onderwerp aan Eisenstein toe te vertrouwen.) Hij had zich te onderwerpen aan
het 'star-system' op het ogenblik dat dit zijn volle bloei kende. Hij had zich te
schikken naar de vaste genres die borg stonden voor het commerciele succes:
het melodrama, de gangsterfilm, de historische film, de exotische film, enz.
Von Sternberg heeft het publiek altijd gegeven wat het vroeg. Het wilde sentimentele verhaaltjes: hij gaf het driestuiverromannetjes. Het wilde vluchten uit
de werkelijkheid: hij vervaardigde in de studio's exotische landschappen, `echter
3 „Er bestaat geen andere manier om films te maken". Interview in Cinema 61, no. 54.
4 Voor zover we hierover kunnen oordelen aan de hand van de fragmenten die ervan bewaard zijn gebleven en die verwerkt zijn in een documentaire van de BBC-TV, The Epic that
never was, die ook door de NTS en de BRT vertoond is.
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dan de werkelijkheid' J. Het publiek wenste luxe: hij propte zijn beelden vol met
vreemde decors, kleedde zijn actrices met bizarre kostuums, overgoot alles met
een artificiele studioglans. De toeschouwer wenste daarenboven ook nog sex:
von Sternberg creeerde een perfect sex-symbool in de figuur van Marlene Dietrich. Eens dat dit allemaal voor mekaar was gebracht – als een beschutting, die
tevens een inspiratiebron was – kon von Sternberg zich vrij gaan wijden aan wat
hem eigenlijk in de film boeide. Hij deed dit op een ongelooflijk arrogante manier, door te verklaren dat de belangrijkste man, de enige belangrijke man in de
filmindustrie de realisator is, een affirmatie die in de toenmalige Amerikaanse
context gewoon waanzinnig moet hebben geklonken.
Dit lijkt een contradictie te zijn: hij schikt zich volledig naar de patronen van
de industrie en tegelijk affirmeert hij de suprematie van de maker. Paradoxaal
is het echter te constateren – en dit is niet het minst boeiende facet van de Amerikaanse filmkunst – dat de Amerikaanse kineasten pas zichzelf gevonden hebben door zich volledig te onderwerpen aan de vaste eisen van de Hollywoodse
produktie. Zonder de 'patterns' van het thriller- of het western-genre zouden
noch de oude Hitchcock noch de jonge Peckinpah hun boeiende persoonlijkheid
hebben kunnen ontplooien. De veertig jaren geschiedenis van de Amerikaanse
film – van 1915 tot laten we zeggen 1955 – hebben bewezen dat industrie en
kunst voortdurend op elkaar ingewerkt hebben. Pas de laatste jaren is er in
Hollywood iets aan het veranderen gegaan, en dit betekende meteen een crisis.
Door de opkomst van de televisie is de economische basis losser geworden en
de massale produktie niet meer zo vanzelfsprekend. Er werd gezocht naar differentiatie. Het Europese voorbeeld, dat in de VS super-individualistisch leek,
werd nu als een mogelijke uitweg gezien. Het voorbeeld werd echter op zo'n
extreme wijze nagevolgd, dat het een aantal super-individualistische dagboeken
van de New-Yorkse school tot gevolg had 6.
Het pseudo-exotisme
Twee meesterwerken van von Sternberg, The Scarlet Empress (1934) en The
Devil is a Woman (1935), beantwoordden volledig aan de commerciele normen
en werden toch financiele rampen. De reden hiervoor is eenvoudig: von Sternberg doorzag het systeem, speelde ermee en gebruikte het. Een Intellectueer
wordt helemaal verdacht wanneer hij zich bezig gaat houden met populaire
kunst. (Een recent voorbeeldje hiervan is Modesty Blaise van Joseph Losey.)
Jorge Luis Borges geeft een juist beeld van de manier waarop von Sternberg
werkt waar hij dit werk 'barok' noemt en aan dit woord de volgende betekenis
geeft: „Barok noem ik de stijl die bewust al zijn mogelijkheden opgebruikt (of
tracht op te gebruiken) en doorgaat tot op de rand van de zelf-ironie, van de
zelf-karikatuur. Omstreeks 1880 trachtte Andrew Lang de Odyssea van Pope na
te maken; het was allemaal verloren moeite: Pope's werk was op zichzelf al een
5 „De volmaakte film — als die ooit gemaakt kan worden — zou een 'synthetische' film
zijn". Souvenirs, p. 113.
6 Bijvoorbeeld Chappaqua van Conrad Rooks, waarover ik hier in het novembernummer
geschreven heb.
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parodie en de parodist kon aan de overdrijving niets meer toevoegen'7.
De pralerige en kitscherige Hollywoodse decoratie uit de jaren dertig heeft von
Sternberg op zo'n grandioos wansmakelijke wijze uitgebeeld (zoals een Busby
Berkeley het deed in zijn musicals uit dezelfde periode), hij heeft ze zo opgeblazen, dat hij ze meteen ook transcendeerde en aan het stijlloze stijl verleende. Alle
kostuums – zowel de Russische kostuums aan het hof van Catharina de Grote
(The Scarlet Empress), als de romeinse toga's (I, Claudius), de Spaanse (The
Devil is a Woman), de Chinese (Shanghai Express, Shanghai Gesture) of de
Weense toiletten (Dishonored) — vertonen eenzelfde aspect. Ook de muziek —
von Sternberg 'gebruikt' heel veel kiassieke thema's — heeft steeds dezelfde kenmerken van pseudo-grootsheid en pseudo-ernst. Overal wordt de 'artifex' zichtbaar, alles krijgt 'n niet te miskennen sternbergiaanse toets 8. In The Scarlet Empress eist von Sternberg alles voor zichzelf op: niet alleen de vertolkster ('het is
mijn tube verf'), maar ook het scenario, de kostuum-ontwerpen, de decors, de
belichting, de fotografie, de muziek, die hij gedeeltelijk zelf componeert en dirigeert. Ook in alle andere films wordt het schema volgepropt met fantastische decors (L'Annee derniêre a Marienbad is beslist, wat dit aspect betreft, een hulde
aan von Sternberg) vol reuze-standbeelden, overgoten met licht en schaduw.
Daarin evolueren dan personages overladen met excentrieke kledingstukken: immense hoofddeksels, verderlichte boa's. Hollywood-gipsafgietsels komt men tegen in de Marokkaanse woestijn en aan het hof van de tsaar. Trossen lianen vullen het beeldvlak enkel en alleen omdat ze het beeld op die manier kunnen rasteren. Dezelfde obsessie voor strepen blijkt uit het veelvuldige gebruik van serpentines. In Underwold, Dishonored, Dragnet (1928) en vooral The Devil is a
Woman moeten de personages zich een weg banen door papieren slingertjes. En
als het regent, zoals in The Devid is a Woman of The Saga of Anathan, warden
de regenstralen op eenzelfde manier gebruikt: om het beeld te doorstrepen.
Waarschijnlijk behoren de jalouzieen tot dezelfde visuele preoccupatie: ze verstoppen jets en laten het toch ook nog zien.
De gevoelens van beklemming, van gevangenschap zelfs, in een wereld overvol
van dingen, is een van de meest frappante themata van von Sternberg, uit al zijn
beelden zo of te lezen. Zijn visuele overdaad is echter grondig ambivalent: het
is een overvolheid die een leegte verraadt, een gevangenschap die eigenlijk toch
een, zij het erg `onzuivere', vrijheid suggereert. Want, het kan paradoxaal lijken,
maar deze propvolle beelden ademen een bepaalde rust uit. Von Sternbergs stijl
is geheel en al het omgekeerde van die van een Orson Welles of een Max
Ophiils, met wie men hem om zijn barok-expressionistische wereld op het eerste
gezicht zou willen vergelijken. Achter de overdaad wordt een constante ascese
zichtbaar. De rococo beelden-composities zijn zo beheerst, dat ze niet kunnen
resulteren uit een meesterlijk maar niet altijd in toom gehouden spel met vormen, zoals dat bij Fellini meestal het geval is, maar ze warden opgenomen in
een scherpe en doelbewuste, `demonische' bewijsvoering. In The Scarlet Empress
7 Geciteerd in Les Cahiers du Cinema, no. 169 (juli 1965).
8 Uitzonderingen op de regel zijn de vlakke An American Tragedy en de sobere, moderne
versie van Crime and Punishment.
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glijdt de camera over een feestdis waarop je tussen etensresten een pruik, een
klein, als decoratie opgesteld skelet, het hoofd van een slapende genodigde, en
vele andere details kunt zien. Dan gaat de camera even naar boven en laat nu
de genodigden zien, die roerloos stil zitten. Vervolgens legt hij de weg terug af,
zodat je ook het decor kunt zien waarin dit alles zich afspeelt: getormenteerde
en uit bout geboetseerde `apostelen' die tevens als stoel-meubel dienst doen. De
wereld van von Sternberg verkeert in een voortdurende staat van ontbinding, is
gedeeltelijk reeds gefossiliseerd. Deze babylonische constructies vormen echter
geen matiêre voor grootse epische fresco's, voor het uitbouwen van bombastische opera's zoals Eisensteins Iwan de Verschrikkelae, die tien jaar na The
Scarlet Empress uitkomt en een visuele tegenhanger is van von Sternbergs film.
In deze para-menselijke wereld, in deze volledig artificieel in de studio gereconstitueerde werkelijkheid, in deze hollywoodse super-kitsch worden de spanningen gereduceerd tot minieme details. Eenmaal de toren van Babel gebouwd,
hecht Josef von Sternberg alleen nog belang aan het briesje dat een grassprietje
doet bewegen en ergens een teken van onvervalst leven verraadt 9. Het is deze
eigenaardige spanning tussen bombast en ascese die het werk van deze kineast
zo fascinerend maakt. De overdaad is een formalistische conventie die hij weet
om te plooien tot een innerlijke ascese, en de aldus bereikte `soberheid' verbergt
op haar beurt een afgrond waarin woelige spanningen woekeren.
Der Blaue Engel
De meest bekende film van von Sternberg lijkt mij absoluut niet zijn interessantste werk te zijn. De dialectische spanning tussen overdaad en ascese zoekt
men hier tevergeefs. Hier is alles nadrukkelijk, zonder meer. Details worden
opgeblazen tot ze `symbolische' waarde krijgen, zoals in de periode van de
stomme film gebruikelijk was. Uitgaande van `wat het publiek algemeen verlangt' heeft von Sternberg hier gemeend, meer Duitser te moeten zijn dan de
Duitsers zelf. Heel de voorafgaande periode van de Duitse film – van het expressionisme tot de Kammerspielstijl – heeft hij in deze film gecondenseerd, als een
`summa', misschien te beschouwen als een hulde aan de UFA en aan Erich
Pommer, de producent van o.m. Caligari en vele andere Duitse klassiekers.
Maar indirect is het ook een karikatuur. Het straatmiserabilisme, de fascinatie
voor de ondergang van het burgerdom, de verwoede misogynie, dit alles werd
door von Sternberg in het kwadraat uitgebeeld, voor een publiek dat volgens
Kracauer " niet beter wenste dan aangewakkerd te warden in zijn zelfmedelijden. Maar ditmaal heeft von Sternberg zich vastgewerkt in die basismentaliteit, die hij anders als een springplank weet te gebruiken. Misschien omdat hij
zich te veel heeft moeten inspannen om de grondtoon te vinden die hem veel
minder bekend was dan de Amerikaanse n. Zijn eigen ideeen komen hier dan
ook nogal strak en weinig genuanceerd tot uiting.
9 „De film is in staat het onweegbare op te vangen. De lucht en de wind worden er opgevangen zoals dit nergens anders mogelijk is". Interview in Cahiers du Cinema, no. 168.
10 S. Kracauer, Von Caligari bis Hitler, Rohwolt, 1959. Het volledige scenario is verschenen
in Film, Velber, januari 1965, en in L'Avant-Scene, no. 57, maart 1966.
11 „Ik kende heel weinig van Duitsland". Op. cit. p. 255. Het eerste wat Hitler in 1933
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De sigaret en de metamorfosen van de vrouw
Het wezenlijke moet bij von Sternberg meestal gezocht worden in kleine details;
het zijn als 't ware spleten in het mooie geheel, waardoor we een Blimp opvangen van de diepere, menselijke zin. Een van die details is de rol van de sigaret,
die telkens weer terugkeert als een belangrijk element.
In The Docks of New-York (1928) heeft het meisje Sadie kennis gemaakt met
een zeeman. Ze verwacht niet heel veel van 'the decent life' dat de zeeman haar
belooft. En inderdaad, de volgende morgen wordt Bill, de matroos, al opgehaald
door zijn kameraad. Bij het afscheid roken ze nog een laatste sigaret. De vriend
steekt eerst die van Bill aan, dan de zijne, en tenslotte wil hij ook het meisje
vuur geven. Eerst wil ze aanvaarden, maar dan weigert ze en ze steekt zelf een
andere sigaret op. `Bijgelovig ook nog?' zegt de vriend. Neen. Maar ik heb al
moeilijkheden genoeg'. In deze bijna onopvallende handelingen zit een van von
Sternbergs kerngedachten: de vrouw die een object is geworden voor de man en
uit eigen beweging uit die `verdinglichte' situatie weg wil.
Oak in Der Blaue Engel draaien twee kernsequensen rond de sigaret: de oppositie namelijk tussen de jonge student, wie Lola-Lola de sigaret uit de mond
neemt, en Professor Rath (Emil Jannings), aan wie zij een pakje sigaretten
geeft, dat hij dan ook nog laat vallen; en later, wanneer Rath een clown is geworden, neemt hij voor zijn optreden nog gauw een trekje van een sigaret, en
om zijn `verwording' nog duidelijker te doen uitkomen, verslikt hij zich.
Belangrijker nog is het sigarettenspel tussen de verschillende personages in The
Devil is a Woman, de adaptatie door John dos Passos van La femme et le
pantin van Pierre Louys. Als Conchita's (Marlene Dietrich) oude beschermheer plotseling geconfronteerd wordt met een jongere `amant', rookt hij woedend een sigaret. Conchita neemt hem die uit de mond en stopt ze in die van
haar jongere minnaar. Op het eind van de sequens zie je alleen Conchita nog in
beeld, die zelf nu dezelfde sigaret tussen de lippen houdt.
Dishonored (1931) zit vol zelfironie en parodistische trekjes. Zoals in een typische Hitchcock-thriller — waarvan deze film de mathematische strakheid heeft
doet een object, in casu een sigaret, dienst als revelerend teken van een verraderlijke daad. De geheimagente X-27 (Marlene Dietrich) moet er achter zien
te komen of een man, die van spionage verdacht wordt, inderdaad voor Rusland
werkt. De man heeft haar vroeger gezegd dat hij niet rookt en nu vindt ze een
sigaret in zijn jas. De sigaret bevat een boodschap. Als de man haar de sigaret
ziet roken, vraagt hij haar of zij van Russische sigaretten houdt. Meteen weet
zij dat hij het weet! Efficienter kan het niet. Bij het begin van de film, wanneer
een officiele vertegenwoordiger van de Russen haar komt aanbieden voor hen te
werken, hebben we dan al gezien hoe deze Rus de goedkope sigaret die hij in
haar appartement vond, misprijzend opsnoof.
Een duidelijk bewijs voor het belang dat von Sternberg hecht aan deze sigaretdeed, was alle bestaande kopijen van Der blaue Engel vernietigen, buiten een die hij voor
eigen gebruik behield en vaak liet projecteren. Verschillende pogingen werden ondernomen
om Marlene Dietrich terug naar Duitsland te halen.
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ten-thematiek, is te vinden in The Scarlet Empress. De film behandelt de machtsovername door Catharina de Grote in het achttiende eeuwse Rusland. In het
begin van de film tart zij, als de nog heel jonge echtgenote van Peter III, een
van de minnaars van haar voorgangster, door hem een grashalmpje in de mond
te stoppen, dat hij er telkens weer nit haalt. Een tijdje later, als ze de macht
reeds in handen aan het nemen is en haar soldaten inspecteert, neemt zij uit de
strozak van een van hen weer een sprietje, dat de soldaat nu tussen de tanden
geklemd houdt. Niemand, en zeker de man niet die het vroeger deed, durft het
er nu uit halen! Wat speelse spontaneiteit was, heeft een uitweg gevonden in
een dictatuur.

Von Sternbergs theatraliteit
Von Sternbergs merkwaardige aanleg voor regie wordt in dit soort details wel
duidelijk, maar of dit veel met film te maken heeft, is een andere vraag. Zeker
is in ieder geval dat von Sternberg sterk beinvloed is door de Duitse Kammerspielstijl, de filmstijl die min of meer ontstaan is als een reactie tegen de zgn.
expressionistische stijl (Caligari en Metropolis, om slechts de twee meest markante voorbeelden te noemen) en meer aandacht besteedde aan de gewone mens
in zijn meer dagelijkse handelingen. Der letzte Mann (1924) van Murnau, Scherben (1921) van Lupu Pick, Die freudlose Gasse (1925) van Pabst zijn produkten van deze richting, waarvan Carl Mayer de theoreticus was. Het grote belang
dat gehecht wordt aan de gesloten ruimte, „de stilering van het object waardoor
zijn latente fysionomie' naar voren gehaald wordt" 12, de schijnbaar sobere
speelstij1 van de acteurs, doen deze films qua geest aansluiten bij het naturalistische toneel. Globaal gezien is dit allemaal te herleiden tot de invloed van Stanislaysky. Stanislaysky's `Systeem' werkt trouwens nog altijd door in de hedendaagse Amerikaanse film- en toneelwereld, via Lee Strassberg Actors' Studio.
Om terug te komen tot het voorbeeld van de sigaret: een soortgelijk gebruik van
een rekwisiet vindt men veelvuldig terug in de vertolkingen van de door Lee
Strassberg gevormde acteurs zoals Paul Newman, Marlon Brando, Joanne
Woodward, Patricia Neal, enz. Maar er is een groot verschil. In het 'Systeem'
doet het ding dienst als psychologisch expressiemiddel. De acteur benut het,
gebruikt het en misbruikt het, maar het blijft volledig ondergeschikt aan wat hij
uit te beelden heeft. Door de overdreven accentuering van het uitdrukken van
wat tenslotte niet uitgedrukt kan warden, krijgt deze speelstijl vaak iets exhibitionistisch 13. Von Sternberg, die zijn acteurs gebruikt als marionetten 14, verschaft hun maar zelden die rekwisieten om tegemoet te komen aan hun uitbeel12 Bela Balazs in R. Borde, F. Buache, F. Courtade, Le cinema realiste allemand, Serdoc,
Lyon, 1965.
13 Een mooi voorbeeld hiervan is Jannings cabotinage in Der blaue Engel. Hij haalt alle
rekwisieten naar zich toe om toch maar goed te laten zien hoe juist hij zijn personage weet
uit te beelden. Een simpele zakdoek wordt een middel om effecten uit te slaan. Op die
manier ontstaat een soort samenspel tussen toeschouwer en acteur, waar deze laatste gretig
gebruik van maakt. In deze vertolking van Jannings vinden we zelfs het twee-vingertrucje
dat Stanislaysky reeds in Ibsens Dr. Stockman (Een vijand van het yolk) exploiteerde.
14 „De vertolker is niet meer dan een onderdeel in het complex van filmelementen". Op.
cit. p. 124.
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dingsdrang. Het object wordt ook heel zelden een symbool, zoals dat meestal
het geval is in het theater. Het is drager van de filmische expressie, een element
in het filmische gebeuren, zoals belichting of klank dat kunnen zijn. Het blijft
een object: het staat niet ten dienste van de vertolker, het staat met hem op gelijke voet. De sigaret wordt juist hierom zo veelvuldig gebruikt omdat zij geen
bepaalde symbolische waarde bezit, maar in om het even welke context ingeschakeld kan warden. Natuurlijk weet von Sternberg wel iets van de erotische
betekenis van het roken, en daarom is de sigaret ook het geliefkoosde attribuut
van de 'femme fatale' of de vamp (zoals de waaier dat was voor de `pr6cieuse').
Maar eenmaal deze betekenis erkend, kan von Sternberg verder borduren en
het cliché op een nieuwe manier belichten, zodat er een verschillende en interessante dynamiek ontstaat.
Het object niet opslorpen in de eigen expressiviteit, het ding zijn eigen autonomie laten, het beschouwen als een partner: dat heeft Marlene Dietrich voor von
Sternberg volledig weten te realiseren. Zij blijft ondoorgrondelijk, mist eigenlijk
alle expressie zoals het de vamp past, en is niet meer of minder levend' dan de
sigaret die zij tussen de vingers houdt. Zelfs het peukje tussen de lippen blijft
z'n autonomie bewaren door de koele manier waarop de actrice er a.h.w. afstand van neemt. Filmisch beschouwd is de sigaret een ideaal medium, dank zij
haar vele antropomorfische mogelijkheden. Ze brandt, ze leeff dus, en de rookwolken (waarvan von Sternberg een expressief-expressionistisch gebruik maakt)
zijn een belangrijk verbindingsteken tussen beide 'partners'. Want van waar
komt de rook? Van het object of van de mens? Wat er gebeurt, speelt zich of in
de ruimte tussen beiden. Beiden zijn dingen (in von Sternbergs wereld is de
vrouw, zoals ik verder wil aantonen, op een heel dubbelzinnige wijze een ding),
maar beiden bezitten ook een 'anima', een ziel. Een voorbeeld kan duidelijk
maken wat ik bedoel. In The Scarlet Empress wordt Catharina uitgehuwelijkt
aan een halve idioot. Zij is nog te jong om de draagwijdte van dit huwelijk volledig te beseffen. Tijdens de plechtigheid ziet zij er in haar bruidsjapon als een
opgedirkte mummie uit en langzaam groeit het besef wat er met haar gebeurt.
Enkele minuten lang zie je alleen het door de tule omfloerste gelaat van Dietrich, dat zoals altijd eigenlijk zonder expressie is. En naast dit gelaat in close-up
brandt een kaars. Weer zijn alle cliche's die zulk een scene altijd vergezellen
aanwezig: de bleke bruid, het zuiver witte gewaad, de brandende kaars, die de
liefde verbeeldt. Maar daarop ent von Sternberg nu zijn interpretatie. Er is bijna
geen dramatische spanning. Maar langzaam begint de vlam, die zich op enkele
centimeters van het gelaat bevindt, lichtjes te flikkeren, en terwijl het gelaat onbewogen blijft, gaat de steeds toenemende flikkering van de kaars Catharina's
onrustige ademhaling verraden. Op het ogenblik dat zij zich realiseert dat zij
een ding aan het warden is, een onderdeel van het decor, doorbreekt ze die
`Verdinglichung' en zij begint te leven. En dit gebeurt in samenspel met het
voorwerp, dat, net zoals de visuele motieven waarover ik eerder al gesproken
heb, evenzeer bedreiging als verlossing betekent. Simpeler en mooier kan het
niet, geloof ik. Alles zit in zo'n plan vervat: de (voor von Sternberg) noodzakelijke cliche-basis, de dramatische en psychologische evolutie, en de gedachten-
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wereld van de kineast. Waaruit bestaat echter von Sternbergs gedachtenwereld?
Pseudo-erotiek als uitgangspunt
Ik geloof dat men er zich een beetje te vlug van afmaakt wanneer men von
Sternberg de auteur van de hartstocht, meer bepaald van de onberekenbare
Vrouw noemt. Of zoals Ado Kyrou zegt: van „de liefde die triomfeert over
alle moraal en die klassen en kasten vernietigt" 15. Op de vraag of hij meende
dat de liefde het grootste en misschien het enige waardevolle goed in het bestaan
is, heeft von Sternberg eens geantwoord: „Neen, dat geloof ik niet. De liefde is
een drijfveer in het bestaan, maar het grootste goed is de gerechtigheid. Zoals
Zola!" 16 En inderdaad, deze zogenaamde specialist van de hartstocht heeft de
passie op een heel onconventionele manier behandeld. Opvallend is bijvoorbeeld
dat er in zijn films bijna geen omhelzingen en geen bedscenes voorkomen, zelfs
daar niet waar het thema van de film dit zou doen verwachten. The Saga of
Anathan bijvoorbeeld vertelt over een groep soldaten die na de capitulatie van
Japan een zevental jaar op een verlaten eiland voortleven. Hun hele leven draait
rond de ene vrouw die op het eiland verblijft. Maar als een van de mannen de
vrouw benadert, wordt hij door een van de anderen van kant gemaakt. Het
thema van de 'fatale' vrouw vinden we terug in The Devil is a Woman. Omdat
de mannen menen dat ze haar kunnen kopen, houdt Concha Perez hen in haar
ban. De liefdesscenes, die in zulk een film toch legio zouden moeten zijn, worden alleen elliptisch aangebracht 17.
Wat von Sternberg interesseert, is inderdaad niet zozeer de man-vrouw verhouding, maar de vrouw zoals deze zich voordoet t.o.v. de mannelijke kaste. Het
zijn machtsverhoudingen die von Sternberg boeien: het proces dat laat zien hoe
macht zichzelf vernietigt; hoe de genegeerde gerechtigheid uiteindelijk, indirect,
een uitweg vindt. De man heeft de vrouw gedegradeerd tot een object, tot een
speeltuig, dat hij `godin' noemt, en dat hij voorwendt te vereren. Hoe deze
schijnhouding werkelijkheid wordt, is een aspect. Het andere, dat daaruit voortspruit, is dat de mens, eenmaal een ding geworden, zich wreekt en `onmenselijke'
reacties heeft. Conchita Perez is zo aan alle mannen gebonden, dat ze om het
even welke man op kan geven. De meester wordt geketend aan de slaaf. De
`verdinglichte' vrouw vertroebelt alle menselijke relaties en richt iedereen te
gronde, in de eerste plaats diegene die voor deze ontmenselijkte verhouding verantwoordelijk is.
De vrouw krijgt van haar omgeving een rol opgedrongen en neemt die dan ook
helemaal op zich. Op een bijzonder markante manier vinden we dit thema weer
in The Scarlet Empress. Het onervaren meisje Catharina ziet in dat zij de omgeving die haar gevangen houdt, niet zal kunnen weerstaan als ze zelf de teugels
niet in handen neemt. Helemaal afhankelijk van het systeem, brengt zij het zo
15 In Positif, no. 75 (mei 1966).
16 Positif, no. 37/38 (januari 1961).
17 Is dit misschien een vorm van sadisme? In dezclfde film wordt een heel brutale scene de
toeschouwer wel niet direct getoond, maar gesuggereerd achter ja1ouzieen. Het sado-masochisme van Von Sternberg zou een studie op zichzelf vergen.
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ver, dat zij het van binnenuit gaat beheersen. Deze situatie is echter slechts een
noodoplossing, op de duur onhoudbaar. De afhankelijkheid moet doorbroken
worden, het absurde van het systeem erkend en opgegeven. Daartoe moet men
zich in de eerste plants ten voile realiseren hoe artificieel de vrouw-als-mythe is.
Door zijn barokke stijl (in de betekenis die Borges hieraan gaf) levert von Sternberg de toeschouwer al het materiaal dat voor deze bewustwording nodig is.
Dit doorbreken van de vrouwelijke rol als het mythisch object wordt in sommige
films rechtstreeks behandeld. In Morocco bijvoorbeeld wil een legionair (Gary
Cooper) Amy Jolly (Marlene Dietrich), alhoewel hij van haar houdt, niet aan
zich binden. Een rijke en nobele bewonderaar (Adolph Menjou) wil haar echter
huwen. Onder de indruk van het respect dat deze oude man haar betuigt, staat
zij op het punt in te stemmen. Door een klein detail laat von Sternberg weer
eens zien dat deze binding, die voor Amy heel normaal schijnt, haar weer helemaal afhankelijk zal maken. Tijdens het verlovingsfeest hoort Amy spreken
over de man die ze werkelijk liefheeft. Met een bruuske beweging staat ze op,
maar haar halssnoer (een geschenk van de oudere man) blijft haperen en alle
parels storten op de grond. Een detail als dit, dat overigens volledig in de melodramatische context past, beeldt ook weer eens de subtiele dialectische verhouding uit tussen vrouw en voorwerp. Op een zelfde manier trouwens wordt Catharina in The Scarlet Empress zich van haar macht bewust: zij rukt het medaljon van haar hals dat een teken is van haar binding aan het Russische hof. Amy
echter, zoals het in een goed feuilleton past, trekt de woestijn in, haar legionair
achterna. Het is een vrije wilsuiting en het logische, zij het irrealistische, antwoord aan de man die haar niet aan zich heeft willen binden. Misschien kunnen
we hier bovendien ook nog wijzen op het androgyne karakter van deze vrouwen,
zowel in Morocco als in The Scarlet Empress.
Film na film bouwt von Sternberg aldus het beeld op van de vrouw als mytheobject, maar gaandeweg gaat hij twijfelen aan de toelaatbaarheid hiervan. De
twijfel neemt toe met elke nieuwe film die hij met Marlene Dietrich maakt18.
Hij beseft dat hij zelf een mythe-figuur aan het boetseren is, een bezigheid
waarvan hij steeds meer de immorele consequenties inziet. Herhaaldelijk gaat
hij affirmeren dat hij al zijn acteurs als marionetten gebruikt en dat de Marlene
Dietrich van zijn films niets, maar dan ook niets te maken heeft met de vrouw
Marlene Dietrich. Het is zijn schepsel. Tot zelfs de stem en de dictie eist hij op
als zijn werk. Trouwens, zegt hij, zij zag dit zelf ook wel in: ze wilde met niemand anders werken.
Magda, de agente X-27 uit Dishonored, wordt door de autoriteiten als een perfect instrument beschouwd, omdat ze zo weinig geeft om het leven (het is natuurlijk een door en door literair personage). Juist hierdoor is ze in staat te doen
wat anderen nooit zouden doen: de vrijheid laten aan een verrader die ze zelf pas
na heel veel moeilijkheden heeft kunnen betrappen. Haar houding is onconventioneel en verwarrend. Wanneer zij op het einde voor het vuurpeloton staat,
biedt een jonge officier haar de traditionele doek aan; ze neemt hem aan, maar
18 Von Sternberg meende dat Der blaue Engel zijn eerste en laatste film met Dietrich zou
zijn. Op. cit. p. 257.
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in plaats van hem zich voor de ogen te binden, wist ze er de zweetdruppels mee
of die op het gelaat van de jonge officier parelen; hierop weigert deze het bevel
van zijn oversten uit te voeren. Merkwaardig hierin zijn niet zozeer de pathetische details op zichzelf, maar de koele beheerstheid waarmee ze, als het ware
tegen de innerlijke bewogenheid in, een beetje als cijfertekens naast elkaar in
beeld warden gebracht. Het heeft enorm veel te maken met de innerlijke beheersing, met de rust waarmee dergelijke situaties uitgebeeld warden. Vrij vlug zou
het allemaal grotesk, melodramatisch en volstrekt oninteressant kunnen worden. Nu echter zie je een net van acties en reacties, die naar iets heel anders
verwijzen dan de feuilletoneske bovenlaag zou doen vermoeden: naar de labiele
machtsverhoudingen tussen de seksen.
Besluit
In vele kringen heerst nog steeds de opvatting dat er in de filmproduktie twee
grote categorieen zijn: films die tot de kunst en andere die tot de consumptie,
de industrie behoren. De eerste zijn de moeite waard, de tweede niet; naar de
eerste hoeft men dus niet te gaan kijken, in de tweede kan men ontspanning
vinden. „Een amusementsfilm kan best een grote ontspanningswaarde hebben,
maar het kunstwerk biedt meer". Deze scheiding lijkt mij uiterst gevaarlijk en
in de grond ongezond. Films die buiten de norm vallen, vergen van het publiek
blijkbaar een te grote inspanning, maar nog moeilijker lijkt het mij het publiek
de zgn. `amusementsfilms' op een intelligente manier te leren bekijken. Gelukkig is dit denken over film in categorieen aan het uitsterven. Dit maakt het
mogelijk dat we onder het mom van de conventie persoonlijkheden kunnen gaan
erkennen. Dat we ander de kitsch, de slechte smaak, de cliche's van een Josef
von Sternberg een van de meest persoonlijke figuren uit de filmgeschiedenis ontdekken.

Teilhard verwoordt een mensbeeld
G. M. N. Verschuuren

Heel geleidelijk komt in de wetenschappelijke wereld van deze tijd het besef
op van een groeiende discrepantie tussen de mens die zichzelf en de anderen
steeds weer ontmoet, en de mens die tevoorschijn gekomen is uit een 'darwinistisch' of 'mechanisch' geevolueerd heelal. In de voorgaande decennia heeft
men die mens ontkleed, hij werd, zoals Teilhard het uitdrukt, „een dier als de
andere dieren". Ongetwijfeld als reactie op een verspiritualisering werd het
biologische in de mens gepousseerd „ook nu nog bestaan er genoeg theorieen
die geloven, de mens in een van deze zijn bestaansdimensies te moeten opsluiten
om hem te kunnen begrijpen" (K. Rahner). Verheugend is het te constateren
dat de mens gerehabiliteerd gaat worden, dat hij in een werkelijkheid geplaatst
gaat worden die zowel biologisch als geestelijk is. Dondeyne zegt: „Het is een
van de grootste bekommernissen van het hedendaagse denken . . . om te reageren tegen het naturalisme, d.w.z. tegen de verschillende pogingen om van de
mens een stuk natuur te maken, een simpel moment in de kosmische evolutie".
Voor een groot deel ligt hier de achtergrond van Teilhards oeuvre: de mens in
zijn eigenheid beschouwen, maar tegelijkertijd in zijn verbondenheid met de
natuur. Dat vraagt een herbezinning op de aan te wenden wetenschappelijke
methodiek — die heeft immers voorheen de mens zo kunnen vertekenen — en
daarna op het reflecteren, het beschrijvend onderzoeken van het verschijnsel
mens. In de loop van dit artikel zal blijken dat niet alleen in de tweede fase,
het onderzoek naar de plaats van de mens in de evolutie, een mensbeeld ontwikkeld wordt, ook de methodiek is wezenlijk bepaald door en bepalend voor de
mens — hij is daarin subject van het onderzoek: de mens beschouwt zichzelf,
wil zichzelf beschouwen!
Analytische en synthetische methodiek

De kritiek op Teilhard beweegt zich veelal rond de beoordeling van zijn natuurwetenschappelijke pretenties. Karisch verwijt hem, niet met, zoals de natuurwetenschap eist, duidelijk gedefinieerde begrippen te werken; ze zijn, aldus
W. Kuhn, „aan een persoonlijke 'Metafysica' van Teilhard ontleend". Omdat
het vraagstuk van de zuivere formulering weinig van invloed is op de positie
van de mens als onderzoeker, kan deze kritiek hier onbesproken blijven. Pas
wanneer b.v. Kuhn beweert: „Heeft . . . Teilhard de pretentie slechts natuur-
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wetenschappelijk-fenomenologisch te willen beschrijven . . . , dan betekent dit
een duidelijke grensoverschrijding", dan komt wezenlijk de positie van de mens
als subject bij het wetenschappelijk onderzoek in het geding. Deze kritiek is
gebaseerd op een strikte separatie van twee werkterreinen, de filosofie en theologie enerzijds en de natuurwetenschap anderzijds. Wij dachten te doen te hebben met een wederzijdse afwijzing, waarvan beide partijen zich geleidelijk
gaan distantieren; het is de projectie van een fysica die lange tijd de illusie
gehad heeft de dingen 'an and fur sich' te kunnen waarnemen, en van de
andere kant van een geesteswetenschappelijke richting die speculeerde en stareenzijdig deduceerde. Daar liggen inderdaad twee onverenigbare uitgangspunten
tegenover elkaar. Wanneer er een synthese — geen compromis, geen concordisme, maar concordantie — mogelijk is, schijnt dit te vinden te zijn bij de
mens, in wie de werkelijkheid zal samenvloeien. Zelfs de fysicus v. Weizsacker
durft te betogen: „Wij wilden tot het 'an sich' zijnde doordringen, en we ontdekken, dat we zelfs het begrip 'ding' slechts kunnen definieren in betrekking
tot de mens, aan wie het verschijnt, of die het zelf maakt".
Het is pas in deze tijd geweest dat de natuurwetenschappen hun absolute karakter verloren hebben. Vooraanstaande fysici hebben een ontdekking gedaan: het
beperkte, en dus eenzijdige, gezichtsveld van hun wetenschap. Men werd zich
bewust dat de verschijnselen pas antwoorden op Onze vraag — maar wat betekent 'vragen'? dat is formuleren aan de hand van een theorie, dat is vervolgens
vanuit een bepaald gezichtspunt de verschijnselen indelen. Zo kan men tot de
conclusie komen: „wetenschap uberhaupt slechts mogelijk . . . dank zij de
thematisering door de mens" 1. Bovendien betekent natuurwetenschap beoefenen
dat een bepaalde eigenschap, een gedeelte der werkelijkheid dus, naar voren
wordt gehaald om zodoende met de andere eigenschappen geen rekening hoeven
te houden.
Hier en daar schemert de constituerende positie van de mens door: hij is het
die de theoretische beginselen opstelt en vervolgens de natuur ondervraagt
„Slechts door het daadwerkelijk ingrijpen in de natuur . . . maakt de natuur
zich aan de mens kenbaar". Dit zouden we het actieve, 'menselijke' element in
het onderzoek kunnen noemen. Daarnaast verschijnt er zoiets als een passief
element, omdat de mens als subject bezig is verdere opheldering omtrent zichzelf te zoeken; hij onderzoekt de natuur, maar door „de zelfervaring opgedaan
in de beoefening van de natuurwetenschap, doet de mens zichzelf anders zien
dan voorheen het geval kon zijn . . . En een gewijzigd begrip van de natuur
heeft automatisch gevolgen voor het menselijk zelfbegrip"2.
Het zal intussen duidelijk zijn wat Teilhard met dit alles te maken heeft: hij
is de consequente exponent van deze richting. „Het betekende", zegt hij in zijn
groots concept Het Verschijnsel Mens, „een . . . vereenvoudiging, wanneer de
wetenschap . . . zich voorstelde dat ze de verschijnselen 'an sich' zou kunnen
1 P. v. Breemen S.J., De ontdekking van de mens in de moderne natuurkunde, in Streven,
1956-1957, p. 220.
2 v. Melsen, Evolutie en Wijsbegeerte, Utrecht, 1964, resp. pp. 19 en 23.
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waarnemen, alsof ze zich onafhankelijk van ons zouden afspelen . . . Ze (de
wetenschappers) kwamen nu pas tot het inzicht dat zelfs hun objectiefste waarnemingen gepaard gingers met apriori vooronderstellingen".
Het woord 'verschijnsel' is gevallen en daarmee het kernpunt van Teilhards
natuurwetenschappelijke visie. Uit het voorgaande zal gebleken zijn dat het
verschijnsel aan ons verschijnt, dat dus wij, als mens, er wel degelijk bij betrokken zijn, dat wij ook in het verschijnsel weer onszelf ontmoeten (anders zouden
het trouwens geen fenomenen zijn, maar 'zijnden').
Dat wil dus zeggen dat Teilhard niet met 'verschijnselen' werkt zoals de fysica
van voorheen die verstond. Wellicht heeft A. Haas gelijk, wanneer hij teruggaat op het Griekse woord 'phainomenon', en dit etymologisch in verband
brengt met 'phoos' = licht. „Das Phanomen ware also das, was sich an einem
Ding zeigt, wenn es ins Offenbare des Lichtes tritt" 3; dat licht is dan een wi/ze
van beschouwen, wat ook Delfgaauw beaamt: „Fenomenologie berust op het
zien der wetenschappelijke gegevens in een bepaald perspectief", evenals Chauchard: „Het gaat om een synthetische reflexie die beoogt de wereld te begrijpen
en te beschrijven, uitgaande van de tot eenheid gebrachte gegevens van de
verschillende experimentele wetenschappen".
De wetenschapper Teilhard blijft niet met de gegevens in handen staan, hij wil
ze interpreteren, hij wil aantonen dat de wetenschap niet bij de analyse kan
blijven staan, maar een 'totaalvisioen' van de wereld moet geven, „zonder een
filosofie te worden" (Chauchard). Er moet verband gelegd worden tussen de
verschijnselen, want verband is de 'lokale' conditie voor de verschijnselen. Het
doorbreken van de natuurwetenschappelijke kaders zou acceptabel kunnen zijn
als beklemtoning van het methodische, en dus begrensde, benaderingsaspect
van deze wetenschap, hoewel dit onvermijdelijk impliceert „dat hier de profeet
de onderzoeker de pen uit handen genomen heeft" (Portmann). Het is niet
gratuiet dat Teilhard zijn beschouwingswijze 'hyper-fysica' noemt, d.w.z. „een
zien van de grote lijnen in de structuur der werkelijkheid, zoals die oplichten
uit een vergelijken van de resultaten van uiteenlopende positieve wetenschappen" (Delfgaauw); met zijn eigen woorden: een fysica „welke er te zijner tijd
in zal slagen de totale mens geheel te vatten in een samenhangend beeld van de
wereld" (VM, 22). Tot nu toe hebben we kunnen constateren dat de verschillende wetenschappen, die voor hun benadering him thematisering hellben,
geneigd waren deze absoluut te stellen.
Nu is gelukkig de tijd aangebroken dat de verschillende wetenschappen, gerespecteerd in hun thematisering, mee helpen opbouwen aan de nieuwe wereld.
Onze opzet zal nu zijn om deze wetenschappen dienstbaar te maken voor het
menselijk bestaan', want tenslotte is het de mens die vraagt naar de zin van
het zijn, die vraagt naar zichzelf — dat is niet alleen de basis voor de filosofie,
maar ook voor de natuurwetenschap, want zonder die bestaansvraag zou ook
de natuurwetenschap verdwijnen.
3 A. Haas S.J., Welt in Christus - Christus in Welt, in Geist und Leben 1964, p. 104.
4 Aldus een criterium van Husserl : „Was die Wissenschaft bedeutet hat und bedeuten kann
fur die menschliche Existenz".
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De mens, perspectief der evolutie
Dat uit het voorgaande de fundamentele betrokkenheid van de mens in de
wijze van wetenschapsbeoefening gebleken is, zal vanzelfsprekend analoge
consequenties hebben voor de mens als object van het onderzoek; niet alleen
de manier waarop de mens onderzoekt, maar ook wat hij onderzoekt, te weten
hier de werkelijkheid, culmineert in de mens, aangezien er sprake is van een
zich-ontwikkelende werkelijkheid, die chronologisch gezien uitkomt bij — later
zal blijken: zijn hoogtepunt vindt in — de mens.
1. Veranderende werkelijkheid
Wanneer men over evolutie spreekt, wordt vaak over het hoofd gezien dat het
concluderen tot de ontwikkeling van materie tot mens niet zo'n evidente zaak
is als wel zou lijken; zij volgt niet direct uit de gegevens. Allereerst gaat de
evolutietheorie er zonder meer vanuit (zij veronderstelt), dat het waarneembare
ook in feite waargenomen kan worden; vervolgens dat het waarneembare een
eenheid vormt. Het is een ontologische kwestie, die evenwel als postulaat dient
voor de evolutie-gedachte, want al kan de niet-eenheid der waarneembare
werkelijkheid „theoretisch niet uitgesloten worden . . . (zij) moet practisch worden uitgesloten, omdat zij de voortgang van ontologisch en wetenschappelijk
denken zou verhinderen"5.
Bovendien doet zich de moeilijkheid voor dat de verschillende vondsten uit de
wereld der organismen door de paleontologie enkel en alleen op grond van hun
vorm-verwantschap ondergebracht kunnen worden in het schema der opeenvolging der soorten — dat houdt dus in „een interpretatie van de alleen maar
waargenomen vormverwantschap als bloedverwantschap" 6; de verschillende
min of meer gelijkende vormen worden gezien in een historische dimensie. Wij
kunnen niet verder op deze diepgaande problemen ingaan, alleen zij verduidelijkt dat de evolutieleer een geloofsmoment bevat: „a belief that can neither
be proved nor disproved" (Prof. Bremekamp); zij is een theorie die het in
eerste instantie mogelijk maakt samenhang te zien in de verschijnselen.
Samenhang, dat is het probleem van veelheid en eenheid. Voor Teilhard is
dat het centrale thema der wetenschap: de polyvalente stoffelijke veelheid onder
een noemer brengen — het principe van de eenheid, „le sens profond de la
totalite", „le sens du Tout". De sterk gespecialiseerde paleontol000g staart zich
blind op enkele singuliere gevallen in de evolutie — Teilhard wil deze gegevens
verzamelen en dan afstand nemen, eenheid zien. Ook dat is (in sensu lato)
natuurwetenschappelijke benadering tegen de schizofrenie van de moderne
geest in. Hiermee zijn we bij de bovenvermelde fenomenologie van Teilhard.
2. Eenheidsvisie
Teilhard gaat verder dan de fylogenetische samenhang, die slechts eerste aanzet
is tot eenheidsvisie, doordat op die manier de vele verschijnselen in een dialectisch ontwikkelingsperspectief worden gezien: een zich ontwikkelende, verande5 B. Delfgaauw, Geschiedenis en Vooruitgang, I, Baarn, 1961, p. 216.
6 P. Overhage S.J., Die Evolution des Lebendigen, Freiburg, 1964, p. 21.
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rende (d.w.z. continu-discontinue) werkelijkheid. Maar bovenal ziet Teilhard
deze ontwikkeling wezenlijk bepaald door de zinrichting van de evolutie: de
mens, het gemeenschappelijk streven van alle evolutielijnen. Dit houdt niet
perse een finalistische betrekking in van de mens op de evolutie, maar de ontwikkeling wordt afgemeten vanuit de mens, als enig mogelijk gezichtspunt —
wat Teilhard aldus formuleert: „Wij zijn onvermijdelijk centrum van perspectief". De eenheidsvisie is perse antropocentrisch, omdat de mens pas in staat is
zichzelf en de verschijnselen (en de verbanden daartussen) reflex waar te
nemen; het is immers 'na-denken', en dat geintegreerd in ons menszijn, omdat
onze zelfervaring aan alle wetenschap voorafgaat.
Is Teilhard wetenschapsman en uitvorser van de geheimen der aarde, hij is dit
met het oog op de toekomst. Interessant is het dit te constateren in de gedachteontwikkeling van Teilhard die, zoals d'Armagnac terecht opmerkt, vanuit een
christocentrische, 'pleromatische' gerichtheid vOOr 1926, later zijn hoogtepunt
vindt binnen een kader van kosmologie en antropologie, m.a.w. „de eerste
drijfveer die Teilhard aanzet om te denken en te schrijven is dus religieus"7,
of in dit verband, 'moreel': mens en natuur verzoenen in een waardenscala, en
de unieke en verantwoordelijke positie van de mens beklemtonen.
Bij Teilhards visie geldt als grootste verworvenheid op de oude evolutiegedachte, dat waar men vroeger sprak van een mens-als-verlengstuk-van-het-dier,
nu de mens beschouwd wordt als geboren „uit een algemeen zoekend aftasten
. . . uit een gezamenlijke inspanning der aarde" (VM). Ook de moderne bioloog
komt langzamerhand tot de conclusie, „dat in het verloop der aardperioden
die kentekenen steeds meer en steeds duidelijker vorm krijgen, die tenslotte
het lichamelijke verschijningsbeeld van de mens gaan uitmaken" (P. Overhage).
Veronderstelt Teilhard een bewustzijn in beginsel aanwezig in heel het vO6rmenselijk stadium, hij ontkent daarmee geenszins de fundamentele eigenheid
van de mens. Het (zelf-)bewustzijn van de mens wordt slechts gradueel 'teruggereconstrueerd' naar het beginpunt, gegeven nu eenmaal de gepostuleerde
eenheid der waarneembare werkelijkheid (anders zouden we het voormenselijke
buiten beschouwing moeten laten of er zou bij de overgang dier-mens een
ontologisch hiaat verondersteld moeten worden, hetgeen in strijd is met ons
wetenschappelijke postulaat). Desondanks ziet Teilhard de mens-wording, de
hominisatie, als een 'drempeloverschrijding', een discontinue ontwikkeling —
hoewel „wij goed moeten bedenken dat bij de mens de allereeerste sprong,
krachtens zijn aard en hoe sterk men hem ook vergroot, aan elke greep van
rechtstreekse ervaring ontsnapt" (hens in de Natuur, 69).
Het zelfbewustzijn introduceert de zelf-affirmering en de menselijke vrijheid;
dit komt tot uiting op vele terreinen: het overnemen van culturele verworvenheden, de vraag naar de zin van het bestaan, de liefde etc. Duidelijk dringen
er elementen binnen die hun eindpunt in 'de ander' vinden; er zal een wisselwerking gaan optreden tussen een zichzelf-bewust-zijn en bijgevolg een zichmeer-bewust-zijn-van-de-ander. De liefde zal de toekomst beheersen, dat wil
Teilhard, de „getuige der liefde" (Chauchard), uitdrukken: „grocer en sterker
7 d'Armagnac S.J., Le Premier Teilhard, in Etudes 1965, p. 654.

278

G. M. N. Verschuuren

worden om zichzelf te kunnen geven en am meer te kunnen omhelzen"
(Oeuvres, V, 238).
De liefde en het gemeenschap-zijn liggen verankerd in het teilhardiaanse mensbeeld — een wonderlijke paradox van individu en gemeenschap, die we weerspiegeld vinden in zijn wet van de nieuwe mensheid: vereniging differentieert,
het individu moet „tot zijn hoogste waarde gevoerd worden door het samenspel
van aller gemeenschappelijke binding" (Oeuvres, III).
3. Het nieuwe plan der evolutie
Op het moment dat de mens de wereld binnentreedt, wordt de vrijheid geboren.
Misschien zal de vraag opkomen of de twee voorgaande thema's, de veranderende werkelijkheid en de eenheidsvisie, nog relevant zijn: speelt de vrijheid
zich niet of binnen een statisch geconstitueerde mens? en als er dan toch een
dynamics heerst, hoe valt de eenheidsvisie (waarmee toch een zekere gedetermineerdheid gegeven is) te rijmen met de menselijke vrijheid? Het zijn twee
centrale problemen, ook in de gedachtenwereld van Teilhard.
In zijn ogen is de mensheid evident aan evolutie onderhevig (de wetenschap
ontkomt trouwens krachtens haar postulaat niet aan deze uitspraak); zijn enige
doelstelling is, deze ontwikkeling te schetsen, zoals wij dat hierboven kort
gedaan hebben. Het zal duidelijk zijn dat zijn eenheidsvisie hierbij een totaal
andere functie zal vervullen: zij betekent geen toekomstige feitelijkheid meer,
maar Ideaal; „Hij schilderde het ideaal, opdat men de moed zou hebben zich
daaraan toe te wijden", zegt P. Smulders. Wellicht ligt bier het hoogtepunt in
zijn mensbeeld — dat hij de mens in zijn vrijheid en zijn mogelijkheden zo
hoogacht, dat hij geen geloof in de ondergang wil voorhouden, want dat betekent, op het vlak der vrijheid, werkelijk ondergang, maar dat hij een mensheid
verwerkelijkt wil zien, die de materie onderwerpt aan haar levenswil (de
ambivalentie der materie!) en die streeft naar het 'plus-6tre', de altijddurende
stuwkracht der evolutie.
Tot slot zij opgemerkt dat al het voorgaande de visie van een gelovige is;
Teilhard is zich bewust dat er een probleem bestaat, waarvan de oplossing —
zo schrijft hij in zijn Reisbrief dd. 11-5-'23 — „alleen in een 'geloof' kan worden
gezocht, dat elke ervaring te boven gaat. Men moet de verschijnselen overwinnen en er bovenuit gaan". Hij heeft, gebruikmakend van wetenschappelijke
gegevens, de mensheid willen overtuigen van de zin van haar bestaan, dat zij
de vrucht is van een Lange evolutie. De natuurwetenschap (in de traditionele
zin) kin niets zeggen over 'zin' of 'vooruitgang', dat is „een positie-keuze die
met heel de levenshouding van de mens samenhangt" (Delfgaauw), want dan
„refereert de bioloog aan zijn eigen zelfervaring, of hij zich dit uitdrukkelijk
bewust is of niet" (v. Melsen, l.c. 87). Deze levenshouding zouden wij het
metafysisch apriori van het teilhardiaanse mensbeeld willen noemen. Het ligt
dan in de aard der zaak dat hierdoor twijfel kan ontstaan aan de zuiver
wetenschappelijke geoccupeerdheid van Teilhard. Daarom moet men zich bewust blijven dat het enerzijds een interpretatie van wetenschappelijke gegevens
is, waardoor verschillende elementen als intultief gemerkt kunnen worden; dat
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het anderzijds een fundamenteel nieuwe interpretatie is, waardoor nieuwe gedachten verwoord moeten worden met oude begrippen. Toch kan, zo dachten
wij, met dit voorbehoud voor ogen, de moderne mens zichzelf terugvinden in
dit mensbeeld, in deze mensheid op weg naar haar voltooling.
Want v6Or alles blijft het de eerste intentie van Teilhard om hetgeen er ontbrak
aan het 'biologistische' mensbeeld, aan te vullen met wat hem vanuit een ander
observatieniveau trof binnen de menselijke werkelijkheid. Dat hij desondanks
de pretentie wil hebben om natuurwetenschapper te zijn, heeft wellicht als
getuigenis gegolden voor de mogelijkheid van een coexistentie tussen geloof en
natuurwetenschap. Vergissen wij ons, of schijnt men tegenwoordig meer het
eigen bestaansrecht van de metende natuurwetenschappen te erkennen en van
de andere kant het authentieke, gelovige vertrouwen vanuit een existentiele
levenssfeer?

Politiek overzicht
Nederland

Kabinetscrisis in Nederland

Wat velen verwachtten en misschien ook vreesden, is in de vroege ochtend van
15 oktober gebeurd. Het kabinet Cals leed een nederlaag in de Kamer en bood
zijn ontslag aan de Koningin aan. Hieraan waren vier dagen lange algemene
politieke en financiele beschouwingen voorafgegaan, waarin beide grote oppositiepartijen, VVD en CHU, zich van het begin af aan scherp tegenover de regering opstelden en een krachtige bestrijding van de inflatie eisten, te bereiken
door versobering van de staatsuitgaven en vervroeging van de invoering van de
verhoogde omzetbelasting naar 1 januari 1967 om weer tot een gezonde financiele positie te komen. Ook de regeringspartijen oordeelden niet onverdeeld
gunstig. De PvdA verweet de regering ontactisch optreden bij verschillende gelegenheden, maar schaarde zich verder achter het kabinet; bij monde van de
fractievoorzitter, Nederhorst, eiste zij van de KVP en de ARP een duidelijke
stellingname en waarschuwde, dat samenwerking van deze twee partijen met de
VVD zou leiden tot moeilijkheden bij het zoeken naar de noodzakelijke dekking;
alleen wanneer zij zouden vasthouden aan de PvdA zou een rechtvaardige verdeling ontstaan.
De ARP had geen kritiek op het uitgavenbeleid van de regering, maar vroeg
zich af of de dekking hiervoor wel voldoende was. Scherper was de houding van
de KVP-fractievoorzitter, Schmelzer, die wel waardering had voor veel goeds in
het regeringsbeleid, maar de regeringsverwachtingen t.a.v. de sociaal-economische ontwikkeling veel te optimistisch vond en zowel de dekking voor 1967 als
voor '68 te gering achtte; hij vroeg daarom van de regering een duidelijk antwoord en helder omschreven oplossingen en niet een afschuiven met de mededeling dat het parlement maar met voorstellen in dezen moest komen.
In hun antwoord bleven de ministers Cals en Vondeling vaag en bleef men
spreken over de goede verwachtingen voor 1967 zonder duidelijk aan te geven
waarop dit vertrouwen berustte. Zowel van VVD als van ARP zijde lagen er
reeds moties ter tafel, maar beide werden overtroffen door een motie-Schmelzer,
waarin gevraagd werd om meer waarborgen voor een evenwichtige groei in de
sociaal-economische sector en tegen verdere geldontwaarding en werkeloosheid.
De regering beschouwde deze motie – en niet ten onrechte – als een duidelijk
blijk van gebrek aan vertrouwen, waaraan de gebruikelijke consequenties zouden worden verbonden. Nadat namens de ARP nog was verklaard, dat zij tegen
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de motie-Schmelzer was omdat zij niet wilde tornen aan de uitgaven voor '67,
maar ook niet tenvolle instemde met de volledige steun die door de PvdA aan
de regering werd gegeven, werd de motie met 75 tegen 62 stemmen aangenomen
en zat Nederland in een regeringscrisis.
Zoals te verwachten was werd de heer Schmelzer belast met de vorming van een
kabinet; de ruime formulering was een novum. Een reconstructie van het demissionaire kabinet achtte men niet in de bedoeling van de opdracht te liggen, maar
overigens kon de formateur alle kanten op. Hij zocht de oplossing in een overgangskabinet, dat zou moeten besluiten tot kamerontbinding, waarna vervroegde
verkiezingen zouden plaats hebben. Daarbij probeerde hij samen met de ARP
een minderheidsregering te vormen, maar stuitte op de solidariteit van de ARPministers en van de KVP-er Bogaers met hun demissionaire collegae. Een
poging om oud-minister Zijlstra (ARP) over te halen zijn uitzonderlijk groot
gezag te lenen voor een nieuwe regering mislukte eveneens en, naar het zich liet
aanzien, niet uitsluitend om persoonlijke redenen van de betrokkene. Een ogenblik leek het of er geprobeerd zou warden om rondom de kern van KVP-ministers uit het vorige kabinet enkele minder duidelijk uitgesproken ARP-personen
samen met niet-politieke figuren te groeperen, maar op het laatste ogenblik
kwam hierin weer een wijziging. Van ARP-zijde werd de formateur benaderd
met een plan de dekking voor de uitgaven voor '67 te verbeteren en dit voor te
leggen aan de PvdA; zou deze hiermee akkoord gaan, dan zou een reconstructie
volgen; zou de PvdA er niet op in gaan, dan zou de ARP vrij zijn om met
Schmelzer te gaan samenwerken. Enkele dagen hierna heeft de formateur zijn
opdracht terug gegeven omdat hij hiermee niet akkoord ging en minister Veldkamp tenslotte te hoge eisen stelde aan zijn her-optreden in de eigen-formatie
van de heer Schmelzer. Vermelden wij nu nog even, dat er in kringen van CHUjongeren werd gevraagd om steeds het landsbelang te laten prevaleren.
Het is al met al inderdaad een wat trieste zaak geworden voor de heer Schmelzer
en de overgrote meerderheid van de KVP, maar er is een ander verschijnsel,
dat ons de laatste drie weken ernstig heeft verontrust. Het begon eigenlijk al met
de aanduiding van de gebeurtenissen rond de motie-Schmelzer als 'de nacht van
Schmelzer'. Dat wekte ons te veel associaties met onfrisse gebeurtenissen als de
Bartholomeusnacht van 1572 of de nacht van de lange messen in 1934. Het
kwam verder tot uiting in tairijke perscommentaren, waar men nu premier Cals
ging voorstellen als martelaar van zijn eigen partij, terwijl men vroeger nauwelijks een goed woord voor zijn optreden over had. In radio- en televisie-uitzendingen troffen wij telkens weer aan een volslagen gebrek aan waardering voor
andere opvattingen dan die van de verslaggevers, die hun tegenstanders dan ook
steeds maar weer direct of indirect een totaal gebrek aan progressiviteit verweten; men stood onmiddellijk klaar met het etiket: conservatief, uit de tijd
enz. en bespeelde daarmee de massa zonder te laten blijken dat men toch ook
gelooft in de eerlijkheid en goede trouw van zijn tegenstanders; iedere andere
mening werd verketterd en belachelijk gemaakt zonder dat men ook maar
scheen te beseffen, dat men staaltjes van demagogie en indoctrinatie gaf, die
wel eens uiterst gevaarlijk zouden kunnen blijken.
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Democratie houdt in respect hebben voor de mening van tegenstanders en dit
verliest men uit het oog. Het is normaal dat er meningsverschillen bestaan over
het gebeurde rond de regeringscrisis; ook dat deze verschillen tot uiting komen
binnen de verschillende partijen. Maar is het nodig om het optreden van de
KVP-fractie onmiddellijk toe te schrijven aan een pressure-groep van de werkgevers – hetgeen onjuist was – en tevens de werknemers aan te sporen een eigen
politieke partij te vormen? Is het nodig, dat een ex-minister en KAB-voorman
spreekt over lidmaatschap van de KVP en stemmen op PvdA of ARP? Beide
genoemde partijen waren er helemaal niet gelukkig mee! Is het nodig of zelfs
fair om een hoogleraar, die zijn lidmaatschap van de KVP openlijk opzegt, voor
de radio te laten debatteren met leerlingen van een middelbare school, waardoor
het meer wordt een doceren over zijn redenen van vertrek? Dit laatste in elk
geval liever voor een ander publiek.
Meningsverschillen over het gebeurde zijn er bijna in alle partijen; splitsingsverschijnselen zien wij te veel en het vreemde is, dat bijna alle nieuwe partijformaties in hun vaandel de eenheid schrijven. Op deze manier gaan wij echter
in de richting van de 54 partijen, die in de twintiger jaren eens aan de verkiezingen deelnamen. Dan wordt het land onbestuurbaar en vernietigen democratische partijen de democratie. Overigens maar dit tussen haakjes – in de laatste
weken gold niet, dat de Nederlander geen interesse had in de landspolitiek!

Internationaal
Erhard

Ook de regering Ehrhard kwam er de laatste maanden slechter voor te staan.
Eind augustus was er steeds fellere kritiek op de minister van defensie, von
Hassel, waaraan technische en politieke vraagstukken ten grondslag lagen. Toen
op 15 september Ludwig Westrick als minister zonder portefeuille en leider van
het bureau van de Bondskanselier aftrad, waarop reeds eerder in de CDU was
aangedrongen, wensten sommige kringen van de gelegenheid gebruik te maken
een volledige reorganisatie van het kabinet door te voeren en Strauss, voorzitter
van de Beierse CSU, in de regering op te nemen, terwijl andere partijleden zelfs
aandrongen op het aftreden van Ehrhard. Zijn bezoek aan Washington einde
september bracht niet het door hem verhoopte succes in de compensatie-kwestie,
d.i. de verplichting van W.-Duitsland om ter compensatie van de uitgaven van
de V.S. voor de legering van troepen in de bondsrepubliek wapenaankopen in
de V.S. te doen; Ehrhard bepleitte opheffing van deze bepaling of tenminste
uitstel, maar kreeg nut op het rekest. Wel was hij het met Johnson eens, dat verspreiding van kernwapens in het nationale beheer van niet-nucleaire staten moet
worden voorkomen, maar dit kan weer als onvriendelijk tegenover Frankrijk
worden opgevat, waardoor hij weer grotere moeilijkheden zou kunnen krijgen
met wat wel eens de gaullistische vleugel van de CDU/CSU wordt genoemd.
Met de oppositiepartij, SPD, lag hij voortdurend over hoop over toenaderingspogingen tot de DDR, of het nu was naar aanleiding van een pleidooi van
Wehner tot vorming van een economische gemeenschap tussen de twee delen
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van Duitsland als voorbereiding van een vredesconferentie of over te drukke
contacten van de Berlijnse burgemeester, Brandt, met de Sovjet-ambassadeur in
Oost-Berlijn.
Nu is de born ook gebarsten met de FDP, zijn liberale coalitiegenoot. Het conflict gaat over een begrotingstekort voor 1967 van vier miljard mark, dat gedekt
zou moeten worden door belastingverhoging, terwijl de FDP dit uitdrukkelijk
had uitgesloten; na enig geharrewar traden de liberale ministers uit het kabinet.
Het aftreden van Erhard is niet noodzakelijk, want volgens de grondwet kan een
regering slechts ten val worden gebracht door een constructieve motie van wantrouwen, d.w.z. dat de voorstemmers het van te voren eens moeten zijn over de
persoon van de nieuwe bondskanselier en dit is in de huidige situatie uiterst
moeilijk. Men zoekt achter het liberale optreden electorale motieven; in de
Lander Hessen en Beieren moeten nieuwe deelstaatparlementen gekozen worden
en de FDP zou hier zware verliezen gaan lijden samen met de CDU/CSU; door
zich nu van de coalitie los te maken zou zij het vege lijf trachten te redden.
Erhard heeft nu bekend gemaakt zijn functie wel te willen neerleggen, maar hij
heeft er zoveel mits-en aan toegevoegd, dat hij zich tenminste in dit opzicht een
waardig opvolger van Adenauer getoond heeft.
Vietnam
De oorlog in Vietnam blijft nog steeds in het middelpunt der belangstelling
staan. Terwijl in Z. Vietnam de regering Ky enkele regeringscrises doormaakte,
werden er in de gehele wereld pogingen gedaan om tot vrede te komen. Op de
verjaardag van zijn bezoek aan de Verenigde Naties deed Paus Paulus VI opnieuw een hartstochtelijk beroep op alien om vrede in het algemeen en speciaal
in Z.O. Azie. Verder werd er gesproken over bemiddelingspogingen, waarin
Indonesia en mogelijk Japan een rol zouden spelen. In de V.N. deed Oe Thant
een plan aan de hand en de V.S. probeerden voorzichtig aan de verlangens van
de secretaris-generaal tegemoet te komen zonder veel succes. Overigens mislukten alle pogingen ook al door de onverzoenlijke houding van Hanoi en
Peking.
De Vietnamese kwestie is ook het middelpunt van besprekingen geweest op een
drietal topconferenties. In New Delhi confereerden de leiders van de niet-gebonden landen, mevrouw Indira Gandhi en de presidenten Tito en Nasser; veel
praktische betekenis had dit niet; aandringen op staking van de bombardementen door de V.S. is usance en in het slotcommunique werd Hanoi ook nu weer
meer ontzien dan Washington.
President Johnson maakte zijn eerste grote reis buiten het Westelijk halfrond
tijdens zijn presidentschap en bezocht daarbij diverse landen in Z. en 0. Azie.
Hij was ook aanwezig op de topconferentie over Vietnam, die op 24 oktober in
Manilla begon en waarop men allereerst wilde laten zien, dat de V.S. niet alleen
staan in de oorlog in Vietnam, maar dat de in Manilla aanwezige landen, t.w.
Z. Vietnam, Australia, Nieuw-Zeeland, Z. Korea, Thailand en de Philippijnen,
militiare bijstand verlenen. Of dit zo belangrijk is, is een vraag; o.i. is belangrijker, dat er een weinig-nieuws-brengend officieel communiqué werd gepubli-
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ceerd, waarin men tussen de regels door kon lezen, dat men het onderling niet
helemaal eens was.
En tenslotte kwamen in Moskou negen communistische landen, waaronder Roemeniö en Cuba, bijeen om over Vietnam en natuurlijk China te praten. Hier was
men het over het eerstgenoemde onderwerp wel ,eens, maar zat men met de
practische moeilijkheid van het transport van hulp aan Hanoi, daar Peking weigert om Russische hulp via Chinees grondgebied te laten vervoeren. Men kan
nu over zee, maar dit is een grate omweg of – en dit schijnt het plan te zijn –
men kan deviezen aan Hanoi verstrekken, waardoor dit zelf beter voor zijn bevoorrading zou kunnen zorgen eventueel oak uit Westerse landen. Voor Rusland
zou bier nog het voordeel aan verbonden zijn, dat een directe confrontatie met
de oorlogsvloot van de V.S. vermeden zou worden.
4-11-1966
J. Oomes

Belgie
Van Acker opnieuw Kamervoorzitter

De herverkiezing van dhr. Struye tot voorzitter van de Senaat was geen verrassing. Struye is het nooit helemaal eens geweest met het NATO-bondgenootschap en van zijn openingstoespraak heeft hij weer gebruik gemaakt om enkele
pijltjes op de NATO of te schieten. De vestiging van de SHAPE in Belgie mag
geen aanleiding zijn om het gastland relatief meet- financiele lasten op te leggen
dan de andere NATO-leden, betoogde hij. Hij pleitte voor een herziening (een
aanzienlijke vermindering) van Belgie's NATO-verplichtingen; de NATO heeft
niet het geringste supranationaal gezag en alleen het parlement beslist over de
militaire inspanningen van het land.
De herverkiezing van Achille Van Acker tot voorzitter van de Kamer was
eigenlijk al evenmin een verrassing, al strookt ze niet met de samenstelling van
de regeringsmeerderheid. Op grond van precedenten kon de liberale coalitiegenoot verwachten dat P.V.V. en C.V.P. samen een liberaal tot voorzitter zouden gekozen hebben. De candidatuur van dhr. Jeunehomme, een Waalse
P.V.V.-er, werd na bespreking in de schoot van de P.V.V., uiteindelijk echter
niet gesteld. Ze had overigens weinig kans. De Vlaamse C.V.P.-kamergroep was
in de huidige sfeer niet bereid haar stem te geven aan een Nederlands-onkundige Waal (die gauw wat 'versnelde lessen' in het Nederlands was gaan volgen),
behorend tot een partij die op de regering een anti-Vlaamse druk uitoefent.
Voor de Waalse volksvertegenwoordiger Prof. Perin was de intrekking van
deze candidatuur een gelegenheid om er op te wijzen dat 'een Waal' dus geen
voorzitter meer kan zijn van Kamer of Senaat. Om nauwkeurig te zijn had hij
moeten zeggen: 'een eentalige Waal', en dan krijgt het incident een andere
betekenis.
De herverkiezing van Van Acker heeft wel degelijk een politieke achtergrond.
De C.V.P.-ers die de huidige regeringscombinatie met de P.V.V. niet genegen
zijn, zagen veel liever een socialist in de voorzitterszetel, omdat op die manier
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in de Kamer een symbool aanwezig bleef van de samenwerking tussen C.V.P.
en B.S.P. De Vlaamse liberalen zouden met tegenzin voor dhr. Jeunehomme
gestemd hebben. Bovendien gaven niet alleen Vlaamse, maar ook Waalse liberalen er de voorkeur aan, de functie van Kamervoorzitter, die toch ieder jaar
opnieuw moet toegewezen worden, te laten vallen in ruil voor een gouverneurspost meer. Men neemt inderdaad aan dat de socialistische gouverneur van Antwerpen eerstdaags vervangen zal worden door een liberaal, en dat een liberaal
gouverneur in Wallonie door een liberaal zal worden opgevolgd. De P.V.V. zou
aldus een gouverneurspost winnen ten koste van de socialisten.
Theoretisch zijn de provinciegouverneurs persoonlijkheden zonder partijpolitieke binding: de politiek-neutrale vertegenwoordigers van de koning, van de
centrale uitvoerende macht. Destijds behoorden zij bijna alien tot de adel of de
burgerlijke aristocratie. Hun aanzien steunde meer op de hierarchie der sociale
klassen dan op partijpolitieke invloeden. Hun functie was vaak een 'otium cum
dignitate' voor oud-ministers, die aldus hun carriere in het openbaar Leven
afsloten. Thans is ook deze geleding van de staatsapparatuur onderworpen aan
de wet der partijpolitieke doseringen.

Vertraagde publikatie uitvoeringsbesluiten
De nieuwe zittijd van het parlement is begonnen in het teken van nieuwe
tegenstellingen tussen de Vlaamse en de Waalse volksgemeenschappen, ditmaal
wegens de vertraagde publikatie van de uitvoeringsbesluiten van de taalwetten.
Het betreft hier de taalwetten die in 1963 door de C.V.P. zeer tot ongenoegen
van een groot deel van de Vlaamse openbare opinie, aanvaard werden. De
daaropvolgende verkiezingsnederlaag van de C.V.P. is in Vlaanderen zeker
voor een deel te wijten geweest aan deze op Hertoginnedal uitgewerkte teksten,
waarin de Vlamingen tot grote concessies genoopt werden. De positieve aspecten van deze wetgeving zijn daarenboven tot nog toe grotendeels dode letter
gebleven, o.m. omdat de toepassing ervan afhankelijk gemaakt was van de
publikatie van uitvoeringsbesluiten.
Onder druk van de Vlaamse opinie had eerste-minister Van den Boeynants
beloofd dat deze nu eindelijk in de eerste helft van de maand november gepubliceerd zouden worden. De datum had belang, niet alleen omwille van de vele
maanden tijd die men al verloren had, maar ook omdat er een politieke en
wettelijke princiepskwestie mee gemoeid is. De tegenstanders van de uitvoeringsbesluiten, vooral dan de liberalen, staan er immers op dat deze uitvoeringsbesluiten vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de zgn. 'Commissie
Van der Poorten'. Dit kan echter pas in de tweede helft van november gebeuren.
Deze kwestie, die slechts in schijn een procedure-kwestie is, heeft de betrekkingen tussen de twee regeringspartners bemoeilijkt, vooral omdat ze niet alleen
de C.V.P. en de P.V.V., maar in beide partijen de Vlaamse en de Waalse afdelingen tegen elkaar zet.
Van meet of aan hing er rond deze commissie een grote dubbelzinnigheid.
Op wens van de P.V.V. keurden de Kamer op 23 juni en de Senaat op 28 juni
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een wetsvoorstel goed tot oprichting van een 'waste commissie voor de verbetering van de betrekkingen tussen de Belgische taalgemeenschappen'. Haar bevoegdheden werden omschreven in termen waaraan de C.V.P. een andere interpretatie gaf dan de P.V.V.
De Vlaamse C.V.P.-ers en de Volks-Unie vreesden dat door toedoen van de
Walen deze commissie de ijskast kon worden waarin alle wetten in verband met
Waalse of Vlaamse problemen voor lange tijd bevroren konden worden. De
Vlaamse mandatarissen verklaarden dat het parlement zijn wetgevende taak
niet mocht afstaan aan een willekeurige commissie. De samenstelling van de
commissie
gedeeltelijk vertraagd door het parlementaire reces, gedeeltelijk
ook door partijpolitieke en Vlaams-Waalse spanningen gebeurde pas bij
koninklijk besluit van 10 oktober. Volgens een in de Belgische politiek ingewortelde (verkeerde) gewoonte werden uitsluitend aanhangers van een der drie
zgn. 'traditionele' partijen benoemd.
De meeste waarnemers betwijfelen dat de commissie ooit tot de verbetering
van de betrekkingen tussen de twee volksgemeenschappen zal kunnen bijdragen.
Wordt ze inderdaad gebruikt als een grendel tegen elke wetgevende arbeid in
verband met de ontvoogding van Vlaanderen, dan zal ze het vertrouwen van
de Vlamingen in de grote partijen en in de eenheidsstructuur van de Staat alleen
maar verzwakken. Dit alles werd in de jongste weken herhaaldelijk in vrijwel
alle Vlaamse bladen (ook in de socialistische) geschreven. Men maakt echter
opnieuw een periode mee waarin de politieke vertegenwoordigingen en de
partijbesturen de evolutie van de tijdgeest hooghartig negeren. Actuele voorbeelden in de buurlanden tonen aan dat zulks tot kortsluitingen leidt en de
werking van de democratische instellingen bemoeilijkt.
Verstarring te Brussel

Een kleine Brusselse partij, het 'Front Democratique des Francophones'
(F.D.F.) genoemd, heeft de laatste tijd in al de fasen van de zojuist geschetste
moeilijkheden een sterke druk uitgeoefend. Deze partij ontstond vlak voor de
verkiezingen van 1965. Ze kwam alleen op in het arrondissement Brussel en
behaalde er 3 kamerzetels. Men vergelijke hiermee de P.V.V.: 11 zetels (winst
5); C.V.P.: 8 zetels (verlies 2); B.S.P.: 9 zetels (verlies 4); Volks-Unie: een zetel.
Het F.D.F. behaalde tevens een zetel in de senaat en zes in de provincieraad
van Brabant. Het is een partij die de integrale verfransing van het arrondissement Brussel nastreeft en de Brusselse agglomeratie steeds verder wil uitbreiden. Aangezien een groot deel van de Brusselse P.V.V., en van de Brusselse
B.S.P. in laatste instantie hetzelfde wil, staan de Vlaamse posities te Brussel
onder zware druk. Men kan in de geschiedenis van Belgie geen voorbeeld
vinden van een zo massieve en hartstochtelijke aanval op het Nederlands te
Brussel. Men zoekt in die geschiedenis ook vruchteloos naar centrale politieke
krachten die het ooit gewaagd hebben in te gaan tegen de liberaal-franskiljonse
druk en zeker de huidige regering zal dat niet wagen: ze vreest eraan te gronde
te gaan. Bij haar ontstaan lieten de Brusselse liberalen al direct blijken dat zij
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de toewijzing van verschillende portefeuilles aan Vlaamse liberalen helemaal
niet op prijs stelden. De leiding van de P.V.V. heeft moeite gehad om de Brusselse liberalen in toom te houden, en sedertdien zijn de spanningen nog duidelijker geworden.
Dagbladfusie

De offensieve kracht van partijen als het F.D.F. te Brussel steunt niet alleen op
een meer dan honderd jaar oude traditie van liberaal-burgerlijke overmacht.
Ze wordt eveneens in stand gehouden en versterkt door de Franstalige Brusselse
pers, die zich nooit heeft ingespannen om Vlaamse standpunten objectief bekend te maken aan Franstaligen. In de jongste tijd mag men de houding van
bladen als Le Soir of Pourquoi-Pas? zonder overdrijving vlaams-vijandig heten.
Dit is van belang nu de uitgevers van Le Soir, de N.V. Rossel et Co, op 27
oktober overgegaan zijn tot de oprichting van de grootste perstrust van het
land, door opslorping van verscheidene andere Franstalige liberale bladen uit
Luik, Brussel, Antwerpen en Gent.
Voor de eerste maal ontstaat in Belgie een krantengroep met een oplage die de
500.000 exemplaren benadert of overtreft. Over de achtergronden en bedoelingen van deze fusie werden tegenstrijdige verklaringen in omloop gebracht. De
Agence Rossel had zich enkele maanden voordien omgevormd tot een N.V.
Aangezien de opgeslorpte bladen meestal behoorden tot een door graaf de
Launoit gepatroneerde groep en graaf de Launoit een leidende figuur is van de
Brufina-Bank van Brussel, werd in de Gazet van Antwerpen de veronderstelling
geopperd dat N.V. Rossel de banden nauwer had aangehaald met een financiele
groep. Hierop volgde een logenstraffing van Rossel. Volgens De Nieuwe Gids
zou graaf de Launoit zijn pak aandelen van de krantengroep verkocht hebben,
ten einde de participatie van Brufina in bepaalde staalondernemingen te bevorderen.
Hoe dan ook, het blijft een felt dat het krantenbedrijf in toenemende mate
geconcentreerd wordt in enkele grote groepen. Financieel en technisch zijn er
allerlei factoren die zulk een evolutie verklaren. Maar deze stand van taken
houdt een gevaar in voor de geestelijke vrijheid en uiteindelijk voor de democratic. Indien alle communicatiemiddelen, nieuwsbronnen en -media afhankelijk
worden van enkele supergrote particuliere groepen, dan betekent dit een ernstige bedreiging voor de vrijheid van opinievorming. Veel hangt in zulke omstandigheden of van het vrijheidsinstinct dat in de gemeenschap leeft. In een
land met een trust-pers winnen week- en maandbladen en andere periodieke en
niet-periodieke uitgaven aan belang: deze kunnen ook zonder aanzienlijke kapitalen en publiciteitsbudgetten in stand gehouden worden. Althans indien de wil
om vrij te denken en te schrijven voldoende krachtig blijft in de geestelijk en
politiek actieve groepen. In Belgie, zoals elders overigens, zal er in de komende
jaren nog vaak aanleiding zijn om zich hierover te bezinnen, vooral omdat
andere vormen van nieuwsverspreiding — radio en TV — zo sterk onder de
invloed staan van de regering en van de 'traditionele' partijen.
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Fusie staalnijverheid

Ook op een ander terrein tekent de fusiebeweging zich sterk af, nl. in de staalnijverheid. Sedert een tweetal jaren is de toestand van de Belgische staalbedrijven bestendig verslechterd. Ook in andere Westeuropese landen is dit het geval.
Maar wegens de kleinere afmetingen van de Belgische siderurgische ondernemingen, en omdat ze voor hun afzet meer afhankelijk zijn van de uitvoer,
zijn ze nu zwaarder getroffen. De regering en de vakbeweging hebben zich de
jongste weken herhaaldelijk met deze vraagstukken ingelaten. Men verwacht
dat eerlang een soort 'ronde-tafelconferentie' van werkgevers en werknemers en
overheidsvertegenwoordigers zal gehouden worden.
Ondertussen werd bekend gemaakt dat de grootste Belgische staalonderneming,
Cockerill-Ougree, zal overgaan tot de opslorping van N.V. Providence, waardoor een staalonderneming met een jaarlijkse produktie van zowat 5 miljoen
ton tot stand zal komen. In de E.G.K.S. zal ze op de vijfde plaats staan. Anderzijds zullen de staalbedrijven van Esperance-Longdoz, Hainaut-Sambre, Phenix
Works en Neuves-Maisons Chatillon (dit laatste in Frankrijk gelegen) een zeer
nauwe technisch en commerciele samenwerking tot stand brengen.
De vakbeweging heeft haar teleurstelling laten blijken over het feit dat ze bij de
voorbereiding van deze fusies of andere vormen van coOrdinatie genegeerd
werd. In de volgende maanden zal er nog wel ander nieuws in verband hiermee

to melden zijn, en zal de regering denkelijk met concrete plannen voor de dag
komen.
Intussen zijn de noteringen van de staalaandelen op de Belgische beurzen op
een bedenkelijk laag peil gezakt. Heel de beurs is weliswaar a la baisse, maar
de afglijding van de koersen der staalondernemingen — historisch, samen met
de kolenmijnen, de peilers van de Belgische industrie — wekt in talrijke milieus
ernstige bezorgdheid.
9 - 11 - '66

Hektor de Bruyne
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Provocateur en bemiddelaar
In zijn onlangs verschenen bundel pamfletten, Wer schreibt, provoziert l, komt
een niet wezenlijk andere Reich-Ranicki
aan het woord dan we reeds kenden uit
zijn Deutsche Literatur in West und
Ost2 of uit het voorwoord van Auch
dort erzfihlt Deutschland — Prosa von
'Drithen'3. In alles wat deze vlijmscher-

pe, soms eenzijdige, maar steeds verdienstelijke commentator sinds zijn immigratie in de Duitse Bondsrepubliek in 1958
onvermoeibaar neergeschreven beef t,
komen steeds weer dezelfde grondideeen
terug.
Welke zijn die steeds weerkerende thema's? Aileen al uit de titels van de geciteerde publikaties blijkt hoe deze PoolsDuitser zich afslooft om de Oostduitse
letterkunde voor het Westen toegankelijk
te maken. Bij mijn weten is hij een van
de eersten geweest om door fragmentaire
anthologieen de Westduitsers te wijzen
op de literaire bedrijvigheid in het andere Duitsland tussen Elbe en Oder, die
tot dan toe vrijwel onbekend was gebleven. Als er sinds 1960 veel veranderd is
— we hoeven slechts de boekenmarkt te
overzien, laten we zeggen in Munchen,
Frankfurt of Hamburg, om ons daarvan
te overtuigen — dan is dit in niet geringe mate te danken aan Reich-Ranicki.
In zijn verleden jaar verschenen, 538
pagina's tellende bloemlezing, Erfundene
Wahrheit — Deutsche Geschichten seit

19454, kon hij onder de 61 auteurs toch
al 14 Oostduitsers opnemen.
In het nawoord van de bier besproken
bundel pamfletten vinden we een ander
aspect van Ranicki's opvattingen: de rol
en de verantwoordelijkheid van de literatoren enerzijds en de bestaansreden en
-noodzakelijkheid van de literaire kritiek
anderzijds. Voor Reich-Ranicki geldt het
woord van Friedrich Schlegel uit diens
Athentium (1800): „Kunst ist Provokation". Wie schrijft, provoceert de maatschappij. En dit is een opgave waar ieder
schrijver voor staat. Weinig waardering
heeft deze criticus dan ook voor alles in
de literatuur wat niet strikt tijdgebonden
is. Denkt men op dit uitgangspunt logisch door, dan is grote literatuur alleen
te vinden bij 'geengageerde' auteurs als
Weiss, Hochhuth, Grass e.a. Hij kant
zich tegen ieder formalisme, tegen Robbe-Grillet en de Franse nouveau roman
(waaraan hij toch het onderscheid tussen
realisme en realiteit schijnt te ontlenen),
omdat deze literatuur geen 'boodschap'
heeft mee te delen. De moderne schrijvers, in casu de Duitse schrijvers, moeten de burgers niet alleen met de schuldlast van de Hitleriaanse tijd, de oorlog
en de uitroeiing van zoveel miljoenen
mensen confronteren, maar ook met de
hedendaagse werkelijkheid in de Bondsrepubliek. „Die Literatur hat konkrete,
oft unangenehme und harte Pflichten zu
erftillen". Of: „Hierom gaat het: dat de
Duitse literatuur zich niet distantieert

1 Marcel Reich-Ranicki, Wer schreibt, provoziert. Pamphlete und Kommentare. Dtv-Miinchen, 1966, 197 pp., 2,60 DM.
2 Id., Deutsche Literatur in West und Ost, Munchen, 1963.
3 Id., Auch dort erzahlt Deutschland — Prosa von 'Driiben', Munchen, 1960.
4 Id., Erfundene Wahrheit. Deutsche Geschichten seit 1945, Munchen, 1965.
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van het leven en de werkelijkheid; dat
ze tenminste probeert de opdracht te vervullen die de maatschappij van vandaag
haar oplegt". Waarom moet juist de literatuur die Multatuliaanse rol op zich
nemen? Omdat de openbare opinie en
de politici niet zo graag aan de bruine
tijd, aan Auschwitz en Treblinka herinnerd worden.
Om te provoceren en te confronteren
zijn echter vrijheid en waarheid onontbeerlijk. In Oost-Duitsland wordt de
vrijheid door de staat gecensureerd en
aan banden gelegd; zijn gehoorzaamheid
aan de cultuurpolitiek belet de OostDuitse schrijver, een provocateursrol te
spelen. Maar niet alleen in de DDR verstommen de beste talenten (Wolf Biermann, Hermlin, Huchel, Hacks), ook in
de Bondsrepubliek heeft de politiek
schuld aan de staatsvervreemding van
heel wat 'linkse' schrijvers of aan het
verknoeien van talent (Wolfgang Koeppen). Zowel in West- als in Oost-Duitsland staan de politieke machthebbers de
geengageerde literator in de weg. Overal
leeft een traditionele „Respektlosigkeit
and Argwohn der Machthaber gegen die
Schriftsteller", getuige de uitspraak van
Heinrich von Brentano over Uwe Johnson, of de insinuatie als zou Bert Brecht
een andere Horst Wessel zijn. Om het
gevaar te keren, dat de schrijvers in het
Oosten tot 'SED-Spruchbanddichter', in
het Westen tot 'Bonn-Stallburschen' ontaarden, is er de literaire kritiek, poneert
Reich-Ranicki. De critici zijn niet langer
de 'Lumpenhunde', maar zij zijn in het
literaire leven even noodzakelijk als de
oppositie in een parlementaire staat. De
kritiek moet een instelling worden „die
de literatuur van vandaag kan laten zien
wat zij is, wat ze niet mag zijn en wat ze
zou kunnen zijn".
Goed, maar dan rijst de vraag: gaat
vrijheid niet steeds samen met verantwoordelijkheid? Vrijheid om de medemens in Keulen of Weimar met het Duitse verleden te confronteren, is er zowel
in West- als in Oost-Duitsland. Of de
Oostduitse schrijvers echter ook over de
mogelijkheid beschikken, hun persoonlijke ergernis over de huidige sociale, culturele of politieke toestanden in hun
chansons, proza of toneelwerk kond te
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doen, is een vraag die niet onbeantwoord
is gebleven. Misschien ook omdat ginds
de literaire criticus niet dezelfde bemiddelende rol kan spelen als zijn confrater
in West-Duitsland, of omdat hij niet dezelfde lichtende vuurtoren is voor de
zoekende schrijver. Maar hierop kunnen
we antwoorden met een woord van
Reich-Ranicki zelf: de toestanden in de
DDR zijn niet meer te vergelijken met
die in de Bondsrepubliek.
Ondanks de opvallende eenzijdigheid
van de meeste artikelen, ondanks de negatie van de literatuur als worm, leest
men de ongeveer vijftig hier gebundelde
polemieken met interesse. Niet alleen
verduidelijken ze het klimaat waarin de
literatuur in onze dagen bloeit, maar de
lucide analyse dwingt tot een vruchtbare
vergelij king.
Freddy Priem

De verdwenen
Rechtvaardige Rechters
Twee en dertig jaar geleden, in april
1934, werd te Gent een van de meest
ophefmakende kunstdiefstallen van onze
tijd gepleegd: uit de Sint Baafskathedraal
aldaar werden twee grote panelen van.
Jan van Eyck gestolen. Het waren tweelingpanelen, die samen voor- en rugzijde
van een luik uit de beroemde polyptiek
Het Lam Gods vormden. Het verso stelt
Sint-Jan de Doper voor, het recto een
ruiterstoet, 'De Rechtvaardige Rechters',
waaronder, volgens de traditie, het zelfportret van de schilder.
Drie weken na de diefstal kwam een afpersbrief op het Bisdom aan, met het
aanbod 'Sint Jan' gratis terug te bezorgen en daarna, tegen een miljoen F. losgeld, de bergplaats van het tweede verloren paneel aan te wijzen. De gerechtelijke overheid nam in het geheim de
verantwoordelijkheid voor de onderhandelingen op zich, en kreeg, zoals de afperser beloofd had, 'Sint Jan' terug. Op
de voorwaarden voor de lokalisatie van
het tweede paneel werd echter niet verder ingegaan, zodat de onderhandelingen
spaak liepen. Het kerkbestuur wilde ondertussen de losprijs op risico zelf betalen, maar kon het initiatief daartoe niet
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meer nemen. De zaak kreeg geen beslag.
Een half jaar later deelde een deftig wisselagent uit Wetteren op zijn sterfbed
mede dat hij alleen de bergplaats van
het kostbare paneel kende, en dat de
map 'over heel die zaak' zich in zijn kantoor beyond. Die map werd gevonden.
Uit de inhoud bleek onweerlegbaar dat
Goedertier en de afperser identiek waren. De schuldvraag over het feitelijke
daderschap van de diefstal werd er nochtans niet door opgelost, zodat het nog
steeds betwijfeld kan worden of de wisselagent de panelen eigenhandig uit het
altaarstuk heeft weggenomen. Tot het
terugvinden van de 'Rechters' kwam het
evenmin. Het schilderij dat thans ruw geschat, vijitig miljoen waard zou zijn,
bleef en blijft nog steeds spoorloos tot
op heden.
Twee auteurs, een adjunct-commissaris
van politic en een journalist, hebben nu
over dit ingewikkelde, moeilijk te begrijpen geval een indrukwekkende verzameling van de nog overblijvende documentatie aangelegd, kritisch bestudeerd en
systematisch gerangschikt'. Het bock
geeft een interessante keuze uit dit
materiaal en een boeiend verslag over
hun eigen onderzoekingen. De taal van
deze studie is niet vlekkeloos en de auteurs lopen nogal dikwijls vooruit op
hun betoog. De druk van de illustraties
is beneden peil, het voortdurend interlinieren van de paragrafen remt het leestempo en het ontbreken van een register
is een handicap voor vlot raadplegen.
Het oms/ag, met het misplaatste apachevignet en de microscopisch-kleine voortitel, bevat een onvergeeflijke lapsus: de
rugtitel vermeldt 'De diefstal van het
Lam Gods', alsof de verdwijning van
een paneel nog niet genoeg was.
Voor liefhebbers van speurdersverhalenmet-happy-end is het bock 'te mijden'.
Bepaalde hoofdstukken over de manier
waarop het onderzoek destijds verliep,
zoals 'Antwerps intermezzo' en 'het gerechtelijk onderzoek' stemmen zelfs onbehaaglijk. Het lijkt soms een ware nomenclatuur van gemiste kansen. Dit onbehagen wordt enigszins goedgemaakt
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door de hoopgevende grondigheid van
het actuele recherche-werk waarmee de
auteurs zelf bezig zijn, al wordt het dan
ten persoonlijke titel en hoofdzakelijk uit
eigen middelen verricht. Zo kon dertig
jaar na de feiten nog een concreet spoor
van de aanwezigheid van Goedertier op
een afgesloten plaats in de Gentse kathedraal gevonden worden. Het betreft een
fragment van een effectenborderel met
fiscaal zegel, genummerd en gedateerd
op een bank waar hij een rekening had.
(pp. 111). Nummer en datum passen zelfs
in een reeks bankverrichtingen door A.
Goedertier aldaar gedaan.
Wanneer met zulke beperkte mogelijkheden en ondanks praktische belemmeringen zulke resultaten bereikt kunnen
worden, is het dubbel jammer te noemen
dat, onder meer door verjaring, bepaalde mogelijkheden tot onderzoek door de
auteurs niet benut konden worden. Door
die verjaring wordt de verdwijning van
de 'Rechters' tenslotte niet ongedaan gemaakt. Indien zij konden rekenen op
speciale steun, namelijk een officieel
mandaat voor formed onderzoek of een
gelijkwaardige buitengewone volmacht,
waarbij belangrijke getuigen — voor de
eerste maal — verhoord zouden kunnen
worden, dan is het niet uitgesloten dat
zelfs nu nog belangrijke zoniet beslissende elementen voor het oplossen van deze
zaak aan het licht komen. In een geval
zonder voorgaande zoals dit lijkt een
ongewone procedure niet misplaatst. Het
gaat in laatste instantie toch om restitutie
aan het publiek van een subliem kunstwerk.
S. Bander

Celibaat en priestergebrek
In het debat over celibaat en priesterschap worth, voor de hand liggend, graag
het gehuwd-zijn van priesters in de Oosterse kerken naar voren gebracht. Het
bewijst dat huwelijk en priesterschap niet
onverenigbaar zijn uit zichzelf, maar op
dat inzicht hoefden we, vanaf de tijd der
apostelen, niet te wachten. Maar de Oosterse realiteit wordt ook wel naar voren

1 Drs. Crim. K. Mortier en N. Kerckhaert, De diefstal van 'De Rechtvaardige Rechters'.
Kriminologische studie. — De Vlijt N.V., Antwerpen, 1966, 187 pp., F. 295.
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gebracht om te laten zien, dat op deze
wijze velen, voor wie de last van de
ongehuwde staat te zwaar werd om het
priesterambt te blijven uitoefenen, of een
onneembare hindernis vormde om die op
zich te nemen, hun priesterambt getrouw
zouden kunnen blijven of er niet voor
zouden behoeven terug te schrikken.
Daartegenover wordt terecht gewezen op
twee bepalingen die overal in de Oosterse
kerken van kracht zijn. Vooreerst worden de bisschoppen alleen gekozen uit
de in celibaat levende priesters. Hierbij
mag de vraag gesteld worden, of dit geen
ongewenste toestanden met zich mee
brengt. Het is immers duidelijk, dat bierdoor niet alleen het getal der eventuele
kandidaten aanmerkelijk verkleind wordt,
dat het kan leiden — en geleid heeft —
tot twijfelachtige gedragingen bij hen die
slechts als celibatair naar dit hoogste
ambt konden streven of het slechts als
zodanig uitoefenen, maar vooral, dat deze bepaling een zeker stempel van minderwaardigheid heeft gedrukt op de
priesters die als huisvader tot de rang
van 'papas', 'popen', gedegradeerd bleven.
Ten tweede: men mag ook in de Oosterse kerken niet als priester trouwen. Het
huwelijk moet voor de diakonaatswijding
hebben plaatsgevonden. Met andere
woorden komt dit hierop neer, dat gehuwde leken tot de wijdingen van diakonaat en priesterschap kunnen worden
toegelaten. Wilde men dus de bepalingen
van het Oosten naar het Westen overbrengen, dan zou hiermee nog geen 'uitkomst' gebracht zijn aan de reeds priester gewijd zijnde ambtsdragers.
Wat te denken van de resultaten van
deze Oosterse wetgeving? Heinz Gstrein
zegt daarover in een artikel: Orthodoxer
ZOlibat als Beispiel? in de Rheinischer
Merkur van 14 okt.: „Het voorbeeld van
de Oosterse kerk waarschuwt dus voor
een gedeeltelijke opheffing van het celibaat voor bepaalde hierarchische graden.
De zo hevig bekritiseerde terughoudendheid van Rome wat betreft gehuwde diakens komt in deze samenhang in een
heel ander, positiever licht te staan. De
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algemene celibaatsverplichting verdient
zeer zeker de voorkeur boven iedere uitzonderingsregeling".
Zal echter het mogen trouwen niet een
gunstige invloed kunnen uitoefenen op
het getal van hen die zich tot het aanvaarden van de priesterlijke bediening
bereid willen verklaren?
Reeds het feit dat dan dit huwelijk reeds
voor de diakonaats- (of misschien subdiakonaats-, het Oosten kent deze niet)
wijding, dus nog volop in de opleiding,
zou moeten plaats vinden, zou deze concessie toch wel tot een zeer bezwaarlijke
en dubieuze zaak maken. En wat het
priestergebrek betreft zegt genoemde
auteur: „Nergens is er een groter priestergebrek dan bij de Oosterse kerken,
waar — met uitzondering van Ethiopie
— stadsparochies van 50.000 zielen aan
de orde van de dag zijn en vele dorpelingen op zijn best een keer in de maand
de Mis kunnen vieren. Is de algemene
verplichting tot celibaat terecht, dan
moet men ongeacht alle moeilijkheden er
aan vasthouden. Men moet dan de consequentie trekken zonder utiliteitsoverwegingen, die in de Kerk van Christus
misplaatst zijn".
L. A. Rood

Een prachtboek
over Keizer Karel
Onder de zeldzaam wordende bibliofiele
uitgaven neemt de Keizer Karel de Vijfdel, die bij Desclee de Brouwer verscheen, een allereerste plaats in. Wie deze krachtige band ter hand neemt wordt
dadelijk getroffen door de rijke uitgave
op select papier, door het keurige zetwerk en vooral door de vorstelijke illustratie. Deze luxueuze presentatie is
slechts mogelijk geweest dank zij het
mecenaat van de Bank van Parijs en de
Nederlanden en ook door de gelijktijdige
uitgave in het Nederlands, het Frans en
het Spaans.
Een honderdtal zwart-wit reprodukties
van medailles en penningen, gravures en
zegels, doeken en gebouwen, stadsplan-

1 Carolus Quintus. Keizer Karel de Vijfde, door Charles Terlinden, Desclee de Brouwer,
1965, 269 pp., 25 x 34 cm., 157 platen, geb. F. 2500.
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nen en burchten brengen ons de tijd van
de Keizer naderbij. Natuurlijk wordt de
aandacht van de lezer meer getrokken
door de prachtige kleurenreprodukties
van portretten, schilderijen en retabels.
Zo reproduceert bijv. een kleurplaat over
twee bladzijden de Schouw in de griffie
van het Brugse Vrije, uitgevoerd door
Lanceloot Blondeel tussen 1528 en 1531,
waarop Karel V in het midden staat met
rechts zijn grootouders van vaderszijde,
Maximiliaan van Oostenrijk en Maria
van Bourgondie, en links zijn grootouders van moederszijde, Ferdinand van
Aragon en Isabelle van Castilie. Ook
wordt in mooie kleuren het Mystiek Huwelijk van Sinte-Catherina door Hans
Memling afgebeeld, waarop Sinte-Catherina de trekken heeft van Maria van
Bourgondie, Karels grootmoeder; en een
detailafbeelding in kleuren geeft nog
eens de heilige Barbara van het tafereel,
omdat deze de trekken heeft van Margareta van York, de overgrootmoeder en
oudste meter van Karel. Wij krijgen
eveneens een schilderij van Onze-LieveVrouw, gemaakt door een onbekend
Spaans schilder, omdat hierop de Katholieke Koningen, de grootouders van Karel, in kleuren worden afgebeeld. Ten
slotte is er het schilderij in kleuren van
Karels ouders, Filips de Schone en Johanna de Waanzinnige, zoals zij door de
Meester van Affligem werden gepenseeld, een doek dat in de Koninklijke
Musea voor Schone Kunsten te Brussel
wordt bewaard.
Van Karel de Vijfde zelf zijn er vanzelfsprekend talrijke portretten en afbeeldingen in het boek opgenomen. Drie
vooral spreken ons bijzonder aan. De
buste in terra-cotta, die Konrad Meyt
van de jonge Karel maakte, en die in het
Gruuthuse-museum te Brugge bewaard
wordt, geeft uitstekend de indruk weer
welke een tijdgenoot Karel deed typeren
als „een jongeman van vrij korte gestalte, uitzonderlijk mager, bleek, zwaarmoedig, die vanwege zijn hangende onderkaak steeds de mond openhoudt, en
wiens ogen aangehecht schijnen te zijn
alsof ze hem niet toebehoren" (p. 28). De
twee mooiste schilderijen, allebei van.
Titiaan, zijn twee portretten van de keizer: Karel V tijdens de slag van Mi1111-
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berg, toen de overwinning van 1547 heel
Duitsland aan de Keizer overleverde: de
krijgsheld te paard met gevelde lans voor
een dreigende hemel; en, in volledig contrast daarmee, de Keizer zittend op 48jarige leeftijd, dus amper een jaar later,
een man vol zorgen, in zwart fluweel,
nadenkend en schijnbaar bereid zich uit
de wereld terug te trekken.
Deze troonsafstand had in werkelijkheid
zeven jaar later plaats en maakte op zijn
tijdgenoten een enorme indruk. De koperets van Hogenberg heeft dit unieke
feit in een duidelijk beeld vastgelegd,
hier over twee bladzijden weergegeven.
In de grote zaal te Brussel die feestelijk
met twaalf wandtapijten behangen was,
waren de Staten van de XVII Provincien
aanwezig, en vooraan nam Karel plaats
tussen zijn zuster, de landvoogdes Maria
van Hongarije, en zijn zoon Filips II aan
wie hij zijn macht overdroeg, terwijl de
prins van Oranje en de andere hoge
edelen een corona vormden.
Twee uitzonderlijke prestaties van deze
publikatie moeten wij nog vermelden. In
een pochette vooraan in de band steekt
een gekleurde afbeelding van de triomfantelijke intocht van Karel V en van
Clemens VII te Bologna in 1529, gemaakt door de Luikse meester Robert
Peril, en hier op een formaat van 137 x
21 cm voor het eerst in kleuren afgedrukt. Wij zien er de verscheidene soorten krijgslui defileren in hun kleurige
klederdracht, de ridders op gepantserde
paarden, de Spaanse grandes en bevelhebbers gekleed in goudbrokaat, terwijl
de keizer zeif over zijn wapenrusting een
goudbrokaten mantel droeg en op een
schitterend Hongaars paard reed, dat rijk
was getuigd met een fijngouden bit en
leidsel.
Het bericht van het overlijden van de
geliefde Keizer Karel op 21 september
1558, in het verre Spanje te Yuste, verwekte in de Nederlanden echte verslagenheid. Op aanvraag van Filips II organiseerde de magistraat van Brussel de
schoonste uitvaartplechtigheid die de
hoofdstad ooit heeft gezien. In een
pochette achteraan in de band steekt een
afbeelding van de rouwstoet die op 29
december 1558 te Brussel plaats had; de
met de hand gekleurde gravures van de
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gebroeders Jan en Lucas Deutekom, naar
schetsen van Hier. Cock zijn in het origineel 28.8 x 1200 cm groot, en worden
bier voor het eerst verkleind in kleuren
weergegeven, op een formaat van 28.8 x
317 cm. Het geeft een bijzondere voldoening deze lange plaat te ontvouwen
en de verschillende groepen van de optocht te volgen.
Voor bibliofielen willen wij aan deze
enkele gegevens nog enige meer technische toevoegen. De tekst is gezet uit de
Plantin corps 12, en het honderdtal zwartwit illustraties in de tekst werden gedrukt
op papier Climatic Special 130 grams.
De opnamen voor de vijftig kleurenplaten en de beide uitslaande prenten werden op fijn hoogwit coated 120 grams
papier uitgevoerd, terwiji de tien getinte
buitentekstplaten gedrukt werden op speciaal vervaardigd gevergeerd 120 grams
papier Antique CM3. Het boek is in een
stevige band gevat en heeft een omsiagwikkel waarop een wereldkaart uit Ortelius' Theatrum Orbis Terrarum, met wat
ten tijde van Karel de Vijfde bekend
was, is afgedrukt.
De biografie van Karel de Vijfde, die als
begeleidende tekst dient, werd geschreven door de nestor der Belgische historici, Burggraaf Charles Terlinden. In het
'Woord vooraf' prijst hij zich gelukkig
zijn levensdroom in vervulling te zien
gaan: „door beeld en woord de gestalte
van een zoon onzer Lage Landen relief
te geven, die, zoals Alexander, Julius
Caesar, Karel de Grote en Napoleon, in
onze wereldgeschiedenis de herinnering
heeft nagelaten aan een mens die met
hoofd en schouders boven de menigte
uitstak". Het was niet de bedoeling van
de auteur het eindresultaat te brengen
van het internationaal researchwerk over
Karel V de laatste decennia, en evenmin,
zoals men nu gewoonlijk doet, in de geschiedschrijving het accent te verleggen
naar de economische, demografische en
sociale aspecten. Neen, in deze uitvoerige
levensbeschrijving heeft Burggraaf Terlinden zijn bijzondere aandacht gewijd
aan wat men noemt de histoire
mentielle, en meer bepaald aan de mens
die men Keizer Karel V noemde. Met
kleurrijke taal weet hij ons het verleden
te verhalen of beter of te schilderen, en

men heeft de indruk dat wat bier wordt
voorgesteld, ook voor de Keizer en zijn
omgeving als het voornaamste gold. Op
deze manier zijn tekst en illustratie volledig op elkaar afgestemd.
Aldus is dit vorstelijk uitgegeven boek
werkelijk een Keizer Karel de Vijfde in
beeld en woord geworden. De uitverkorenen die dit kostbare boek in handen
zullen nemen, verzekeren wij een prettige lectuur en een hoog intellectueel en
artistiek genot.
M. Dierickx S.J.

Praten met de CPN
Men behoeft niet helemaal naar OostEuropa te reizen om te kunnen ontdekken, dat er de laatste jaren het een en
ander veranderd is in de communistische
wereld. De these van de vreedzame coexistentie blijkt veel dieper te gaan dan
oppervlakkige handelscontacten. Het
naast elkaar bestaan van een `kapitalistisch' en een 'conununistisch' systeem
– die, althans voorlopig, onwrikbaar verankerd schijnen in de menselijke gemeenschap – heeft zowel bij christenen als bij
communisten een verlangen naar contact,
naar ontmoeting, naar gesprek tot gevolg.
In Nederland heeft het wat langer geduurd dan elders voordat de communisten bereid waren de toegestoken hand te
grijpen. Het aantal niet-communisten dat
de hand toesteekt, is bovendien nog niet
bijzonder groot. Men denke slechts aan
de protesten die uitgesproken en neergeschreven zijn toen Amsterdam weer een
communistische wethouder kreeg of toen
communistische Kamerleden zitting kregen in de commissies voor Buitenlandse
Zaken en Defensie. De argumenten die
tegen de communistische toelating werden ingebracht schenen ook heel redelijk:
de CPN zou, zo zei men, immers niets
nalaten om onze buitenlandse politick en
onze defensie te ondermijnen.
Die redelijkheid was echter maar schijn.
Indien men een ondermijning van het
beleid van de zittende ministers vreest,
dan moet men iedere oppositie uit de
Kamercommissies weren. En dat komt
weinig overeen met onze democratische
beginselen.
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Er is echter nog een andere kant aan deze
kwestie. De CPN anno 1966 is niet meer
de CPN anno 1946 of anno 1956. De
destalinisatie – en de daardoor mogelijk
geworden grotere onafhankelijkheid van
Moskou – hebben de CPN-leiders in staat
gesteld hun partij meer aan te passen aan
de Nederlandse verhoudingen. In concreto wil dat zoveel zeggen als: de scherpe
kanten zijn voor een goed deel afgesleten,
de presentatie is `menselijker' geworden,
de inzichten in de mogelijkheden zijn
reeler geworden. De CPN-afgevaardigde
in de Tweede Kamer, Marcus Bakker,
komt doorgaans nuchter en redelijk voor
de dag. Zijn opmerkingen zijn meestal
niet alleen geestig, maar ook ter zake.
Hij is dan ook een dergenen die het moderne Nederlandse communisme een
image verleent die niet geheel en al onsympathiek is. Marcus Bakker is niet de
enige die deze image opbouwt. En het is
dan ook niet verwonderlijk dat hij samen
met enige geestverwanten, Theun de
Vries, Joop Wolff en Ger Verrips, vorig
jaar een symposion heeft gehouden onder
de titel De uitdaging van het marxisme.
De referaten die door deze vier communisten werden voorgelezen zijn door de
uitgeverij Pegasus in boekvorm uitgegevenl.
Democratie en christendom

Joop Wolff sprak over `Marxisme en democratie', waarbij menigeen vermoedelijk
verwonderd zal zeggen: wat heeft dat nu
met elkaar te maken? Niettemin zal de
lezer van het betreffende referaat moeten
erkennen, dat er in CPN-kringen wel
degelijk over democratische problemen
wordt nagedacht en dat hun ideeen voor
een deel overeenkomen met wat ook in
de Partij van de Arbeid leeft en met wat
iemand als professor Delfgaauw voorstelt. Het springende punt in de CPNredenering is uit de aard der zaak de nationalisatie. Het gaat hen echter niet meer
om de nationalisatie tout court (zoals in
het verleden), doch om de nationalisatie
`van enkele takken van monopoliebedrijy en, zoals de oliewinning en het aardgas'.
Het belangrijkste is echter, dat de CPN
1
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bereid blijkt tot een gesprek: 'De strijd
voor de democratie is voor ons verbonden met de strijd voor het socialisme. Al
wil dit zeker niet zeggen, dat beide identiek zijn, dat is beslist niet zo.'
Die bereidheid tot gesprek komt nog meer
tot uiting in het referaat van Marcus Bakker over `Marxisme en christendom'. Wij
citeren bijvoorbeeld uit zijn derde stelling: „Het geloof bewust niet alleen op onbegrip voor de drijvende krachten in het
kapitalisme, het is tegelijkertijd een protest daartegen. Geloof is niet synoniem
met vlucht, het kan ook samengaan met
actieve stellingname. (De communisten)
staan open voor datgene wat in de kerken
plaats vindt, omdat zij daarin in de eerste
plaats zien een uitwerking van de grote
bewegingen, die de massa der gelovigen
hebben aangegrepen". En de vierde stelling luidt: „De 'dialoog' tussen communisten en gelovigen heeft altijd bestaan. Ze is
in een nieuw stadium gekomen doordat
ze verbonden is met een eenheid van handelen die overal groeit. Daarom begroeten de communisten deze dialoog".
Terecht kan men zich echter afvragen wat
daarvan in de praktijk gerealiseerd gaat
worden indien . . . de communisten in Nederland eens werkelijk de macht zouden
hebben. Bakker haalt in zijn referaat aan
hetgeen partijvoorzitter Paul de Groot in
1964 heeft gezegd: „Enkele gezichtspunten inzake de ideologische opvoeding van
het yolk, zoals die in de laatste tijd in de
CPSU (de Sovjetrussische communistische
partij) naar voren zijn gebracht, zijn voor
ons niet aanvaardbaar. In de propaganda
voor het atheisme is een strekking merkbaar om de succesvolle opbouw van de
communistische samenleving afhankelijk
voor te stellen van het verwerven van een
bewust wetenschappelijke, dat wil zeggen,
ongodsdienstige, levensbeschouwing door
het hele yolk. Voor ons in Nederland, en
ik meen ook in het algemeen, mag er geen
twijfel of verwarring over bestaan, dat
ongelovigen en gelovigen samen kunnen
en moeten werken, niet alleen voor de
vrede, maar ook voor het socialisme en
communisme".
In Italie en Frankrijk waar de communisten veel meer invloed hebben dan in

De uitdaging van het marxisme. Uitgeverij Pegasus, Amsterdam, 1966, 131 pp., 5 6.50.
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Nederland – worden dergelijke meningen
reeds lang verkondigd. Welke bedenkingen ook gemaakt kunnen worden, een feit
is in ieder geval, dat in enkele communistische landen (Joegoslavie, Polen,
Oost-Duitsland en in mindere mate in
Tsjechoslowakije en Hongarije) de communisten voorzichtig de hand uitsteken
naar de christenen. Of de CPN daarvan
geleerd heeft?

De jonge en de oude Marx

Een wijsgerige bezinning op het marxisme is nooit de sterke zijde geweest van
de Nederlandse communisten. De CPN
bezat daar eenvoudig het nodige intellectuele kader niet voor. Studies over Marx
en het marxisme behoorden tot voor kort
dan ook tot het werkterrein van christelijke filosofen en theologen in Nederland;
zij hadden het monopolie.
Ook in dit opzicht voltrekt zich de laatste jaren een `doorbraak' in de CPN-gelederen. Het tijdschrift van de marxistische jongeren, Kontrast, doet op dit stuk
beslist baanbrekend werk, temeer daar
deze periodiek een oorspronkelijke aanpak schijnt te prefereren boven de traditionele citatologie waarin de communisten in en buiten Nederland zich in het
verleden nog al eens hebben verloren.
Tijdens het door de Nederlandse communisten belegde symposion heeft de schrijver Theun de Vries – die weliswaar geen
vakfilosoof is – zich ontpopt als een serieus Marx-kenner. En men kan niet ontkennen, dat zijn bijdrage zich kan meten
met talloze bekende vakpublikaties in
Nederland. Hij polemiseert ook tegen een
aantal van deze geschriften, wat ons eigen
land betreft met name tegen professor
Banning.
De stelling van Theun de Vries is ongeveer als volgt: men tracht in niet-marxistische kringen altijd een onderscheid te
maken tussen de longe' en de `oude'
Marx, waarbij de longe' geidentificeerd
wordt met het `echte, niet-leninistische
marxisme', terwijl de `oude' wordt verfoeid, omdat hij de vader van het communisme is.
De Vries toont vrij scherp aan, dat men
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Marx niet van het marxisme kan losmaken. Hij verwerpt de jonge Marx niet,
maar neemt de longe' op in de `oude',
een staaltje van scherpe marxistische dialectiek, die Banning maar moeilijk zal
kunnen weerleggen.
Theun de Vries verwerpt wel de leuze
`Terug tot Marx': 'in die zin gebruikt is
(zij) voor ons onaanvaardbaar en zelfs
reactionair. Wij zouden ze anders willen
stellen, namelijk: VOORWAARTS MET
MARX, uit de vervreemding van de heersende kapitalistische barbarij !'
Ook al kan men bezwaar maken tegen
het woordgebruik (Verrips bezigt dit
scheldproza in zijn referaat, dat we onbesproken laten, nog veel frequenter), de
stelling lijkt ons juist. De laatste tientallen jaren hebben bewezen, dat de leer
van Marx ontwikkeld moet worden, aangepast moet worden aan de huidige verhoudingen in de maatschappij. Het teruggrijpen op een longe Marx' of op uitspraken van reeds lang overleden marxisten is een onvruchtbare bezigheid. Ook
in Franse communistische kringen bij
voorbeeld is men het reeds lang eens over
het feit dat de huidige problemen alleen
marxistisch kunnen worden opgelost indien men ook oorspronkelijk marxistisch
denkt, dat wil zeggen, dat men denkt zoals Marx gedacht zou hebben indien hij
ml zou leven.
Het dunkt ons, dat ook overtuigde antimarxisten zich alleen maar kunnen verheugen over de doorbraak die met deze
ideeen in de CPN een feit is geworden.
Met Nederlandse communisten die zich
niet voortdurend op Moskou of op Lenin
behoeven te beroepen kan een gesprek
heel wat aangenamer en vruchtbaarder
verlopen. En gepraat zal er nu eenmaal
moeten worden, zo niet nu, dan toch
straks. Want ook in ons land begint de
marxistische idee langzamerhand meer
veld te winnen. Ook dit zal voor de Nederlandse communisten wel de aanleiding
geweest zijn om zich meer op het marxisme te gaan bezinnen. De marxistische
ontwikkeling zou anders aan de CPN
voorbij gegaan zijn.
Zoals bij alle communistische publikaties
van Nederlandse bodem zal de lezer zich
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ook bij het bestuderen van de referaten
die tijdens genoemd symposion gehouden
zijn, Kier en daar stoten aan weinig ter
zake doende scheldwoorden. Zij onteren
het meestal zakelijke en belangrijke betoog.
Jan P. Schuyf

Nieuws in de
Nederlandse literatuur
De Vestdijk van dit najaar heet Het spook
(Nijgh en Van Ditmar) en
handelt over de lotgevallen van een Tiroler oud-strijder die na vijf jaar Russische
krijgsgevangenschap in zijn bergdorpje
terugkeert.
`Ik schrijf zo snel, omdat ik nieuwsgierig
ben naar de afloop.' Dit zegt Vestdijk
tegen Jose de Ceulaer in diens boek Te
gast bij nederlandse auteurs (Nijgh en
Van Ditmar) waarin deze ontmoetingen
met een dertiental schrijvers beschrijft.
Een van hen is Pierre H. Dubois van wie
een nieuwe bundel essays verscheen getiteld Het geheim van Antaios (Nijgh en
Van Ditmar). Antaios is de mythologische reus die onverslaanbaar was zolang
hij met beide benen op de grond bleef.
In Neef Constant is onbereikbaar (Bezige
Bij) beschrijft Hubert Janssen de aantrekkingskracht en ook de wrijving tussen een
oude oom en zijn neefje.
Ex-Zo-is-het redacteur Dimitri Frenkel
Frank leverde met De witte dijen van
Beebie (Polak en Van Gennep) zijn eerste roman. Door de ongelijk gedoseerde
hoeveelheid sex en modieuze termen is
het resultaat nogal teleurstellend.
Een ander debuut is Even ogen dicht (Arbeiderspers) van Marty Olthuis, een bundel gruwelverhalen.
Bij dezelfde uitgever verscheen de tweede
roman van Koos van Zomeren De nodige
en de schaduw

singels en pleinen.
De parel der diplomatie

(Nijgh en Van
Ditmar) is de (waarschijnlijk niet zonder
zelfironie gekozen) titel van een nieuwe
roman van Marnix Gijsen, waarin deze
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de hele carriere van een diplomaat beschrijft.
Twee auteurs die vorig jaar beiden met
`nouveau roman' romans debuteerden blijven blijkens nieuwe publikaties in die
richting verder werken. Het zijn Jacq
Firmin Vogelaar met Anatomie van een
glasachtig lichaam (Meulenhoff) en Michael Tophoff met Leeg te aanvaarden
(Meulenhoff).
Ook in Zuid-Afrika zijn schrijvers die
proberen moderne literaire stromingen te
introduceren. Dit blijkt uit Lobola voor
het levee (Bezige Bij) van de jonge Zuidafrikaanse auteur Andre P. Brink.
Na het succes van zijn bundel over Pater
Key verzamelde Raoul Chapkis zijn stukken uit het blad Tirade onder de titel
Zes dagen onbedachtzaamheid kan maken dat men eeuwig schreit (Querido). De

illustraties zijn weer van Peter Vos.
Grillige Kathleen (Nijgh en Van Ditmar)
is het nieuwe boek van Rene Gijsen waarin deze in fragmenten de verhouding van
een man van veertig met een zestienjarig
meisje beschrijft.
Mark Insingel debuteert met Een getergde lager (Meulenhoff). Het boek bevat
dertien stukken, alle gebaseerd op de uitspraak van Sartre: L'enfer c'est les autres.
Een man die reeds jaren publiceert zonder veel bekendheid te krijgen is G. v. d.
Walcheren. Zijn nieuwste boek heet De
naakte hond (Meulenhoff) en speelt in
Mexico.
Het recht ontkleed (Nijgh en Van Ditmar) is de postume roman van Francois
Pauwels, die hierin de carriere van de
vice-president aan een gerechtshof beschrijft.
Tenslotte nog enkele poeziebundels. Wim
Hazeu liet een nieuwe bundel sterk geengageerde gedichten het licht zien, Dankdag voor het gewas (Nijgh en Van Ditmar). J. Bernlef gaf als titel aan een bundel van drie lange gedichten de titel van
het eerste gedicht, De schoenen van de
dirigent (Querido). Het boek is het eerste
deel in een nieuw opgezette serie Barbarberboeken. lets eetbaars (Querido) is het
officiele debuut van Hans Vlek, die reeds
de aandacht trok met zijn in eigen beheer
uitgegeven bundel Anatomie voor moordenaars.

J. Groot
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Beeldende kunst
in Belgie
De 'Middelheim-promotors' zij nu eindelijk in de openbaarheid getreden: in
een communiqué wordt de samenstelling
en het doel van de stichting bekend gemaakt. Een aantal mecenen zulen een
fonds beschikbaar stellen dat het moet
mogelijk maken het openluchtmuseum
voor beeldhouwkunst verder uit te bouwen en tot een actief kunstcentrum te
maken. Dit betekent dat het prive-initiatief weer eens de in gebreke blijvende
officielen, door wier gebrek aan geestdrift (om het zeer eufemistisch te zeggen) Middelheim sedert jaren was gaan
stagneren, te hulp moet komen. Nu men
in de Antwerpse gemeenteraad niet meer
zal moeten debatteren over de aankoop
van elke nieuwe sculptuur — men zal de
aanwinsten gewoon moeten aanvaarden
— is er een goede kans dat er weer schot
komt in het museum. De namen van de
meeste Middelheim-promotors zijn een
waarborg voor het internationaal niveau
waarop zal worden gewerkt. Om te beginnen zou belangrijk werk van Naum
Gabo en van Zoltan Kemeny worden
aangekocht. Misschien wordt nu wel een
gelegenheid geschapen om eindelijk ook
de grondleggers van de moderne beeldhouwkunst, Brancusi en Pevsner, te vertegenwoordigen, en om Georges Van
Tongerloo te (her)ontdekken?
Er is ook weer sprake van een museum
voor moderne kunst te Antwerpen: tegenover het bestaande museum op het
Leop. De Waelplein, zou de niet meer
gebruikte en stilaan in puin vallende
Hippodroomschouwburg gesloopt worden om plaats te maken voor een nieuw,
aan alle eisen van de hedendaagse museologie beantwoordend gebouw. Hierin
zou niet zomaar gewoon de 'moderne'
kunst aan bod kunnen komen, maar al
wat als werkelijke avant-garde kan gelden zou er worden getoond. Bedoeld als
een aparte sectie van het bestaand museum, waarvan het de (nogal schaarse)
hedendaagse verzamelingen zou overnemen, zou het nieuwe museum toch artis-

Forum
tiek volledige autonomie moeten genieten.
Veel concreter zijn intussen de plannen
voor het modern museum van de provincie West Vlaanderen, museum dat, na
heel wat moeilijkheden tussen het provinciebestuur, de stad Brugge en de ministeries die voor de toelagen moeten
zorgen, weldra aan de rand van Brugge
zal worden gebouwd, als onderdeel van
een groot cultureel en recreatief complex. Wanneer dit museum zal worden
geopend zal alvast niet meer van het
nulpunt moeten worden vertrokken,
want reeds enkele jaren werkt de provincie ijverig aan het samenstellen van een
eigen verzameling. Men krijgt een goede
indruk van het peil en van de veelzijdigheld die worden nagestreefd, wanneer
men de namen leest van de schilders van
wie in loop van 1966 werk werd aangekocht: Leon Spilliaert, Albert Servaes,
Jan Burssens, Pol Mara, Pierre Vlerick,
Roger Wittewrongel, Gilbert De Cock,
Etienne Elias.
De fotografen Yves Augier, Pierre Cordier, Julien Coulommier, Gilbert De
Keyser en Hubert Grooteclaes hebben
de groep 'Photo Graphie' gesticht (v.z.w.,
zetel Dolezlaan 592, Brussel 18) en exposeerden, samen met hun genodigde Antoon Dries, reeds te Oostende en te Antwerpen. Het is de bedoeling ook in andere steden en in het buitenland tentoonstellingen te houden. Zonder de documentaire waarde van de fotografie te
willen prijsgeven, legt de groep toch de
nadruk op Naar mogelijkheden als individueel expressiemiddel en zelfs als instrument ter verkenning van het irrationele. Dit zeer vage programma laat de
weg open in vele richtingen: de realistische zowel als de surrealistische, de expressionistische zowel als die van het
abstracte fotogram.
Ongewone stilte in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel. Is misschien verklaarbaar door de naderende aflossing
op de bestuurspost, en door de reeds gebeurde verschuivingen? November en
december, gewoonlijk actieve maanden,
gaan voorbij zonder grote tentoonstellingen. Want het jaarlijkse salon van de
'Zeeschilders' laten wij liever buiten be-
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schouwing. Individuele tentoonstellingen
die de aandacht verdienden: Pol Mara
(verrassend nieuw werk) en Roger Dudant.
Marc Callewaert

Beeldende kunst
in Nederland
3 kunsttijdschriften

Ons goede landje bezit niet al te veel
goede kunsttijdschriften, maar er zijn er
toch wel wat die het vermelden in deze
rubriek waard zijn.
Zeer fraai is het nieuwe blad Antiek,
tijdschrift voor liefhebbers en kenners
van oude kunst en kunstnijverheid, uitgegeven door De Tijdstroom in Lochem.
Het blad verschijnt 10 x per jaar, de
abonnementsprijs bedraagt f 30,—. Het
eerste nummer kwam uit in juni/juli en
bevatte een zestal goed opgemaakte en
fraai geillustreerde artikelen, o.m. over
de expositie „In het licht van Vermeer"
(de jubileumtentoonstelling in het Mauritshuis) en over het restaureren van
antiek. Niet alleen de presentatie van
het bald „Antiek" zelf, maar ook de
publiciteit is voorbeeldig verzorgd.
Leden en donateurs van de Vereniging
van Vrienden der Nederlandse Ceramiek
te Amsterdam ontvangen vier maal per
jaar het Mededelingenblad, een orgaan
van zo'n 30 a 50 pagina's, vol foto's in
zwart/wit en in kleur. In dit zorgvuldig
geredigeerde tijdschrift wordt aandacht
besteed aan de oude ceramiek, maar van
tijd tot tijd ook aan de stand van zaken
op dit moment. Onderwerpen die in het
verleden aan de orde kwamen zijn o.a.
Bijbelse tegels, pleidooi voor een volwaardige ceramiek-opleiding in Nederland, Wit Loosdrecht, de invloed van
Chinees porselein op de Nederlandse
ceramische kunst en de 17e eeuwse Hollandse tegelvloer in het kasteel Beauregard bij Blois.
Museumjournaal is een gezamenlijke uitgave van negen centra voor moderne
kunst: De Zonnehof te Amersfoort, het
Stedelijk Museum te Amsterdam, de Ge-

meentemusea van Arnhem en Den Haag,
de Beyerd in Breda, het Van Abbe
museum te Eindhoven, het Groninger
Museum, het Frans Halsmuseum in Haarlem en het Rijksmuseum Kraller-Muller
te Otterloo. Het behandelt de moderne
kunst en het doet dat op een voortreffelijke, rijk gellustreerde wijze. De prijs is
bijzonder laag: voor 1 12,50 krijgt men
jaarlijks 10 nummers toegezonden. In het
voorlaatste „Museumjournaal" waren
uitvoerige beschouwingen over de beeldententoonstelling in Park Sonsbeek opgenomen, alsmede een artikel over Vordemberge Gildewart en een signalement
van de pop-artist Woody van Amen. Het
nieuwste nummer bevat o.m. een stuk
over de 33e biennnale van Venetie, een
interview met de beelhouwer David.
Smith en een signalement van de beeldhouwer/tekenaar Tajiri.
Eindelijk Corneille

Een van de kunstenaars uit de Cobragroep tot wie ik mij zeer aangetrokken
voel is Corneille, de man van wie we in
Nederland praktisch niets merken. Hij
beet eigenlijk Corneille Guillaume Beverloo, werd in 1922 in Luik geboren uit
Nederlandse ouders en vestigde zich in
1950 definitief in Parijs. Behalve het
werk dat deel uitmaakt van het bezit van
musea is er de laatste jaren praktisch
niets van hem te zien geweest en zeker
geen recent werk. Het is een grote verdienste van het Stedelijk Museum in Amsterdam geweest een overzichtstentoonstelling van hem te houden, die nog tot
11 december duurt en waarbij het werk
van de laatste jaren ruim is vertegenwo ordigd.
Ik ben erg blij met die tentoonstelling,
al moet ik er direct bij zeggen dat er
wel wat veel werken hangen (85 schilderijen, 56 gouaches). Bij andere kunstenaars zou zo iets misschien wat makkelijker te verwerken zijn geweest, maar
het oeuvre van Corneille is op het eerste
gezicht nogal eenvormig en daarom kan
ik me best voorstellen dat er mensen zijn
die moeite hebben met die hoeveelheid.
Toch valt er zeer te genieten. Corneille
is een ras-schilder, die met het getrainde
oog van een fijnproever in heel eigen
vormen steden, landschappen en tuinen
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op het doek brengt in mooie aansprekende kleuren, rustig, intiem, ingetogen.
Hij vernieuwt zich daarbij duidelijk, al
zult u aandachtig moeten kijken om alle
verschillen te zien.
Bouwfonds Princessehof

Al verscheidene jaren zijn plannen in
voorbereiding tot restauratie van het Gemeentelijke Museum Het Princessehof te
Leeuwarden, eens, van 1731 tot 1765,
woonplaats van de weduwe van de laatste Friese stadhouder, Maria Louise von
Hessen-Kassel, bijgenaamd Marijke Meu.
Werden na de dood van de prinses midden- en zijvleugels van haar woning afzonderlijk verkocht en in gebruik genomen, voor de uitbreiding van het museum, dat sinds 1917 in de middenvleugel
gevestigd is, zal door recente aankoop
van de oostelijke en westelijke vleugels
weer van het gehele complex gebruik
gemaakt kunnen worden.
De collecties van het Princessehof zijn
vooral vermaard door de grote hoeveelheden Chinese ceramiek. Veel daarvan
sluimerde tot dusverre echter in de depots, terwijl de collectie Europese cera-
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miek, bijeengebracht door de Leeuwarder notaris Nanne Ottema nog nagenoeg
onbekend is. Na de uitbreiding zal het
Princessehof als algemeen ceramisch
studiecentrum kunnen fungeren. Het
nieuwe museum wordt voorzien van alle
gemakken, waaronder een gehoorzaaltje,
een foyer, een jeugdwerkplaats, een
prentenkabinet en een zaal voor exposities van moderne kunst. Omdat het haar
duidelijk is geworden dat de uitvoering
van de ambitieuze plannen jarenlang op
zich zal laten wachten wanneer niet door
haar een aanzienlijke bijdrage in de
bouwsom van rond anderhalf miljoen
gulden uit particuliere bronnen wordt
bijeengebracht, lanceert de Vereniging
van Vrienden van het museum een Aktie
Bouwfonds Princessehof, waaraan op
twee manieren kan worden deelgenomen:
a) door het storten van een bedrag op
de rekening van de actie bij de AmroBank Leeuwarden,
b) door schenking van voorwerpen ten
behoeve van een veiling van oude en
moderne kunst en kunstnijverheid, die
voorjaar 1967 in de Papingastins te
Leeuwarden wordt gehouden.
Paul Mertz
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THEOLOGIE
J. De Baciocchi S.M.

L'Eucharistie. (= Le mystere chretien.
Theologie sacramentaire n. 3)
Desclee & Co, Tournai, 1964, XVI + 124
PP.
Dit boek bevat een samenvatting van de theologie over de Eucharistie, die dienst kan
doen als handboek bij de theologiestudie.
Een eerste deel behandelt gegevens uit de
H. Schrift en de kerkelijke Traditie, en de
problemen die daarbij opkomen. Een tweede
deel behandelt het onderwerp synthetisch
(offer, sacramentele presentie van Christus,
de H. Communie). Deze — gezien de omyang der problematiek korte samenvatting is goed gedocumenteerd; goede registers maken het boek ook bruikbaar als naslagwerk. Merkwaardig is echter dat de
hedendaagse problematiek nauwelijks wordt
aangesneden, hoogstens even vermeld. Het
boek lijkt vooral bedoeld als leerboek voor
theologiestudenten.
S. Trooster

J. Comblin

Vers une theologie de Faction
Coll. Etudes religieuses, Brussel-Parijs, 1964,
123 PP.
Dit boekje van een Belgisch theologieprofessor in Zuid-Amerika is de vertaling van
een uitvoerig artikel, verschenen in de Anales de la Facultad de Theologia (Chili). Het
bevat een uitstekende synthese van de recente
stromingen in wat met het verzamelwoord

existentiele theologie kan geduid worden
(pastoraaltheologie, theologie van de geschie-

denis en de aardse werkelijkheden, enz.).
Geschreven tijdens het Concilie, heeft het
aan actualiteit niets verloren. Wel ontbreekt
een behandeling van de huidige secularisatieproblematiek.
J. Kerkhofs

Piet Schoonenberg

Theologie der Siinde
EM theologischer Versuch
Benziger Verlag, Einsiedeln-Zurich-Köln, '66
230 pp.
Schoonenbergs boek De macht der zonde in
zijn serie 'Het geloof van ons Doopsel'
(deel IV) is bekend genoeg om deze duitse
bewerking met een korte aanbeveling te kunnen vermelden. De oorspronkelijke opzet is
door schrijver zelf wel terdege bewerkt : het
hoofdstuk 'De gevolgen van de zonde' is nu
onmiddellijk na de beschouwing over 'Het
wezen van de zonde' geplaatst ; de originele
gedachten over 'zonde als situatie' worden
nu voor de behandeling van de 'erfzonde'
geplaatst. Het geheel heeft door deze correcties nog aan waarde gewonnen, lijkt mij.
Wat dit boek echter vooral tot een begerenswaardig bezit maakt, is de prachtige uitgave : wie de laatste ontwikkeling in de gedachtengang van Sch. inzake zonde en erfzonde in een voortreffelijk gedrukt bock wil
bezitten, doet er goed aan ook dit boek aan
te schaffen.
S. Trooster

GODSDIENST

Phoenix Bijbel Pockets
Uit de bekende serie 'Phoenix Bijbel Pockets'
werden ons enige deeltjes toegezonden. Deze
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serie wordt verzorgd door de uitgevers W.
de Haan en de N.V. Standaard Boekhandel
en is een project voortgekomen uit de samenwerking van joodse, katholieke en protestantse deskundigen. Zo vormen deze
pockets een tastbaar resultaat van de overeenstemming die onder exegeten van verschillenden huize is gegroeid. Ze zijn van
illustraties voorzien, maar de keuze is niet
altijd even gelukkig. Wij vestigen hier allereerst de aandacht op twee bandjes uit de
afdeling 0.T. : no. 15, Job waarin vooral de
vertaling van Dr. Soetendorp boeit, en no.
16, De Wijsheid met o.a. een bekwame
schets van de wijsheid door Prof. De Boer.
Vervolgens op de eerste twee deeltjes over
het N.T. : Het komen van de messias (no.
19) en De kring der leerlingen (no. 20). De
opzet van deze twee deeltjes is audus : 1.
een serie teksten die betrekking hebben op
het onderwerp ; 2. een commentaar op deze
passages; 3. een aantal artikeltjes „ter op-heldering en ter vergelijking" ; 4. „de werking van het woord" waarin ter sprake komt
hoe de traditie, in de ruimste zin, dit gegeven verwerkt heeft. Aanbevolen.
B.

E. Schillebeeckx

Het tweede Vaticaans Concilie. Dl. 2
Lannoo, Tielt, 1966, 96 pp., F. 48.

0. Karrer

Das Zweite Vatikanische Konzil
KOsel, Munchen, 1966, 276 pp., D.M. 16.80.
L. Moereels

Religieuzen na het concilie
(Nieuwe Geluiden, II, 2). Lannoo, Tielt,
1966, 160 pp., F. 82.

R. Laurentin

La Vierge au Concile
Lethielleux, Paris, 1966, 224 pp., N.F. 13.50.

Vatican II. Constitution pastorale
„Gaudium et Spes", l'Eglise dans le
monde de ce temps
Spes, Paris, 1966, 388 pp.
De publikaties over de besluiten van Vaticanum II volgen elkaar snel op en vullen elkaar
ook aan ; daarom bespreken wij er bier vijf
tegelijkertijd. Het boekje van E. Schillebeeckx
bevat een overzicht van de voorlaaste conciliesessie (1964), een bespreking van de aanwinsten die elk van de definitieve conciliedocumenten vertoont, en een synthetisch overzicht
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van de eindresultaten van de oecumenische
kerkvergadering. S. ontdekt als grondthema
dat de documenten van Vaticanum II inspireerde: „de religieuze bestaanservaring in
een veranderde, vooral gedesacraliseerde, zich
humaniserende wereld" (p. 59). Vandaaruit
zal hij dan ook op een verantwoorde en bevattelijke manier het resultaat van het concilie
beoordelen.
Omvangrijker is de publikatie van 0. Karrer,
die ook rechtstreeks bij de concilie-activiteiten
betrokken was, en die hier de bijdragen samenbundelt die hij sinds de aankondiging van
Vaticanum II regelmatig in Hochland liet
verschijnen. Waar latere gebeurtenissen een
dieper inzicht brachten in de vroeger beschreven feiten, heeft S. dit in noten aangeduid.
Het bock is interessant omdat het ons toelaat
van binnenuit de evolutie van het concilie
mee te maken, en omdat het de ontwikkeling
tekent van het oecumenisch Leitmotiv dat
toch aan de oorsprong lag van de convocatie
van de kerkvergadering door Johannes XXIII.
Het laatste hoofdstuk van het bock geeft dan
een globaaloverzicht van de verworvenheden
van het concilie en van de opdracht die het
voor de christenen inhoudt.
L. Moereels ondervraagt de conciliedocumenten bij het zoeken naar een verantwoordingin-geloofsperspectief van het reiligieuze leven.
Daartoe ontleedt hij de Dogmatische Constitutie over de Kerk, die in het 6e hfdst. handelt
over de religieuzen, en het Decreet over de
aangepaste vernieuwing van het religieuze
leven. Deze levensvorm wordt dan beschreven als een streven naar een bepaalde wijze
van heiligheid (die geen monopolie wil opeisen), waarbij getuigenis afgelegd wordt voor
de transcendentie van het Rijk Gods en de
eschatologische opgang van het in de wereld
levende Godsvolk.
R. Laurentin, die ook als expert op het concilie werkte, brengt bier een commentaar op
de plaats en de inhoud van het 8e hfdst. uit
de Dogmatische Constitutie over de Kerk,
waarin de functie van Maria in het mysterie
van de Kerk wordt verklaard. Vooraf geeft
S. een overzicht van de soms bewogen discussies die de behandeling van dit therna ken-.
merkten, en tekent dan de verschillende nieuwe perspectieven in de mariologie, die deze
discussie verhelderen. Tegelijkertijd wordt
ook de zin en de dogmatische waarde aangetoond van de titel Mater Ecclesiae (Moeder
van de Kerk), die Paulus VI bij het sluiten
van de derde sessie aan Maria toekende. S.
toont vooral aan hoe de authentieke Mariadevotie in staat is het Godsvolk tot de eenheid te brengen rond Christus, de enige middelaar.
De geannoteerde Franse vertaling van de
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Pastorale Constitutie over de Kerk in de
wereld van deze tijd, kunnen wij niet genoeg
aanbevelen. De uitvoerige inleiding beschrijft
de geschiedenis en de diverse redacties van
dit document, dat nog steeds het meest bekend is onder de naam 'schema XIII'. De
noten zijn vakkundig opgesteld, zoals iedereen verwacht van de groep van de Action
Populaire, vooral in het tweede deel van de
constitutie, waar deze noten soms uitgroeiden
tot een echt commentaar; hierin wordt dan
ook regelmatig aangetoond hoe de gedachten
van het document in de praktijk om te zetten,
en waar het nodig is nog verder door te trekken.
L. Braeckmans
Harvey Cox

De stad van de mens
Ambo, Utrecht, 1966, 310 pp., f 10,90.
Het is altijd gevaarlijk, wanneer een boek al
bekend is voordat men het in handen krijgt.
Dan kan het tegenvallen, omdat men er
onredelijk hoge verwachtingen van heeft.
Met het bier te bespreken boek van Harvey
Cox is het mij zo gegaan.
Het heeft m.i. geen zin, alle punten aan te
geven waarin dit boek me tegengevallen is.
Belangrijker is de vraag : wat heeft dit boek
ons te geven? Dat is m.i. allereerst — maar
dit lijkt niet nieuw meer, omdat intussen die
ideeen al overgewaaid zijn — dat we secularisatie (de stad van de mens, d.w.z. waarin de mens naar de volheid van zijn capaciteiten de verantwoordelijkheid mag en moet
dragen) en urbanisatie (een nieuwe vorm
van samenleven in de maatschappij waarbij
we een groot aantal personen functioneel
moeten benaderen en niet trachten een onmogelijke persoons-relatie vol te houden of
te vestigen) als concrete feiten en waarden
moeten accepteren. Cox doet nu een poging
om in deze visie op de moderne wereld ook
de Kerk een plaats te geven. Daarin slaagt
hij niet zo best, omdat hij telkens verward
raakt in het jargon van zijn vue. Gewoon
belangrijk voor de praktijk is zijn steeds
herhaalde waarschuwing, dat het 'uittocht'en 'paas'-karakter (zich niet identificeren,
integendeel, zich losbreken van een bestaande cultuur) wezenlijk tot het Christendom
behoort. Het doet een niet-Amerikaans lezer
wonderlijk aan, dat hij zo verheerlijkt is met
de huidige samenleving.
Misschien kunnen we de kritiek het best als
volgt samenvatten: omdat wij, dank zij Cox'
werken en schrijven reeds vertrouwd geraakt
zijn met de grote lijn van zijn gedachten,
valt de nadere adstruering wat tegen.
G. Adriaansen

Prof. Mag. Dr. G. Kreling O.P.

De christen in de wereld
G.G.G., Marienburg, Den Bosch, 39 pp.
Voor ieder die de belangrijke plaats van
Kreling kent in de recente periode van theologisch denken, is het de moeite waard te
lezen, hoe hij zich bezint op het vraagstuk
van de christen in de wereld. Hij doet het
op zijn bekende evenwichtige wijze, de verschillende facetten tegen elkaar afwegende,
zonder zeer geprononceerd stelling te nemen voor of tegen het een of ander standpunt. Men moet echter de moed hebben om
zijn rustige schrijftrant op zich in te laten
werken om te zien, dat hij niet goedkoop
ieder het zijne probeert te geven, maar wel
degelijk zoekt naar een bijbelse, theologische
en metafysieke verantwoording van het
christen-zijn in de wereld van nu. Het boekje
zal geen felle strijd doen ophouden, maar
brengt weldoende bezinning.
R. S.
Dr. B. van Bilsen OFM

Opbouwende pastoraal
Een bijdrage tot vernieuwing van de
zielzorg
J. J. Romen & Zonen, Roermond-Maaseik,
1964, 124 pp., f 5,—.
In dit boekje wordt een antwoord gezocht
op de problemen in de huidige zielzorgpraktijk; waarbij schr. zich beperkt tot de
zielzorg door de priester verricht. In overeenstemming met de huidige theologie van
het ambt in de Kerk onderstreept hij de
dienende functie en het profetisch karakter
van de ambtsuitoefening van de priester.
Maar tegelijk brengt hij het nodige evenwicht in deze benadering : er wordt uitdrukkelijk gesproken over 'dienende leiding' ; en
hoewel in de zielzorg de existentiele geloofsen levenshouding van de de priester alles
moet inspireren, wordt in een uitvoerige beschouwing tevens de eis van deskundige
planning gesteld en uitgewerkt. Van belang
lijkt bier de nadruk op het collegiale samenwerken. Tenslotte worden een aantal 'hete
hangijzers' in de huidige zielzorg onbevangen en objectief behandeld (huidige tegenstellingen in de benadering van het christelijk en kerkelijk leven; met als gevolg de
eis van een werkelijk open dialoog). Een
oproep tot 'zielzorg zonder angst of defaitisme' besluit dit boekje. Aantrekkelijk is de
eerlijkheid waarmee schr. deze moeilijke
problemen aanpakt en de gezonde relative-
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ring die hij aanbrengt. Dit moet veel priesters moed geven. Ook krijgt men de indruk
dat er voorlopig voor de zielzorger werk
genoeg aan de winkel is: de roep om de
z.g. parttime-priester mag niet al te ongenuanceerd klinken.
S. Trooster
Daniel Callehan

Waarachtigheid in de Kerk
Paul Brand, Hilversum-Antwerpen, 1966, 208
pp., F. 165.
De eerlijke moderne mens zoekt in het vele
dat godsdiensten, filosofische systemen en
praktische houdingen tegenover mens en
wereld hem bieden, temidden van het talloze
dat leeg, vervalst of protserig aandoet, naar
datgene wat echt is. Deze drang naar authenticiteit en soberheid brengt velen tot een kritischer houding tegenover de Kerk. Slechts
in zoverre zij echt is, kan de Kerk voor deze
mens nog openbaring zijn van de levende
God. Aan dit grondthema wijdt de Amerikaanse auteur dit vlot geschreven gewetensonderzoek. Aan een door Europese theologie
verwende lezer komt het zelfs iets te vlot
voor. Pertinent wordt gehandeld over de zin
van het charisma en over de eerlijke twijfel.
J. Kerkhofs

W. Pil e.a.

Vriendschap
in : Catechetische Documentatie, 1966, II 3,
Plantijn, Antwerpen, 52 pp.
Deze drie catechesen zijn een bewerking van
het dossier 'Amide', uitgegeven in de collectie 'Monde et Foi' onder de leiding van
Pierre Babin. Voor de catecheet die werkelijk
bezorgd is levensecht te zijn in zijn godsdienstonderricht, zal deze bewerking zeker
inspirerend werken. Jammer echter dat er
geen exemplaar van het werkboekje voor de
leerling in de documentatiemap zelf voorhanden is.
M. de la Marche

twee delen : God en de mens — de nieuwe
wereld. In het eerste deel gaat de aandacht
naar Jesus, de mens die het goddelijke openbaart. Het tweede deel belicht enkele fundamentele aspecten van het leven-in-Christus"
(het geloof, Maria, de H. Geest, de Eucharistic, de naastenliefde). Geestelijke lectuur
van de beste kwaliteit, waarin de lezer zonder moeite rijke stof zal vinden voor persoonlijk gebed.
G. Neefs

Laurence Bright and Simon Clements, ed.

The Committed Church
Darton, Longman and Todd, London, 1966,
330 pp., sh. 21.
De Downside symposia zijn ontstaan uit het
initiatief van een groep leken en geestelijken
die in Downside Abbey op hoog academisch
niveau voordrachten en discussies organiseerden omtrent belangrijke actuele vragen.
Deze publikatie bevat de teksten van het
symposium van 1965, te Birmingham gehouden door de Londense afdeling van het
Downside symposium. Het geheel vormt een
waaier van standpunten die alle ergens het
thema van de verhouding tussen Kerk en
Wereld raken. De eerste twee delen (Strucures of Community en Community Problems) zijn overwegend sociologisch met
o.m. een penetrante analyse van 'the demography and sociography of the roman catholic community of England and Wales'
door A. E. Spencer en een boeiend stuk van
Stuart Hall over 'Political Commitment'. Het
laatste deel is zuiver theologisch (met bijdragen van P. Fransen, J. Rhymer, L. Bright,
B. Wicker en L. Alting von Geusau). Vooral signaleren we de kritische beschouwingen
van John Coulson bij J. Rhymer's Images
of the Church. Een slotbedenking : waarom
biedt dit boek wel dikwijls boeiende individude standpunten van sociologen en theologen, maar weinig of geen echte beinvloeding
van de theologen door een dialoog met de
sociologen? Het boek blijft te zeer een naast
elkaar praten van beiden.
J. Kerkhofs

G. Thevissen

Geborgen in Gods kracht
De Vroente, Kasterlee, 1965, 184 pp., F.
100.
Zoals Dr. H. Mertens het in het voorwoord
zegt: een boek „dat op eenvoudige, bevattelijke, doch verantwoorde wijze de bijbelse
cultuur toegankelijk stelt voor de brede lagen
van het christenvolk
. Het bestaat uit

Catholicus

Urn den ZOlibat
Eine Studie und Diskussionsgrundlage
Glock und Lutz, Nurnberg, 1966, 99 pp.,
D.M. 5.80.
Steeds talrijker worden de publikaties over
het celibaat. Van sociologische, psychologi-
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sche en theologische zijde worden argumenten en tegenargumenten aangevoerd. De
auteur, een Duits priester-theoloog, is overtuigd dat in de toekomst het celibaat niet
meer automatisch aan het priesterschap gekoppeld zal blijven. Hij vraagt zich echter
of of de gunstige kairos niet zal gemist worden. Daarom dit pleidooi tegen het verplichte celibaat van de priester. De argumenten
zijn emstig en steunen op veel ervaring (ofschoon iets te agressief). Men mag hopen
dat de kerkleiding er rekening mee houdt.
Anderzijds is het jammer dat een argumentatie ten voordele van het vrij aanvaarde en
echt evangelische charisma der maagdelijkheid hier ontbreekt.
J. Kerkhofs

Hervci Coathalem

Commentaire du livre des Exercices
(Coll. Christus, suppl.). Desclee de Brouwer,
Brugge, 1965, 368 pp., F. 195.
De opzet van de auteur is heel eenvoudig
de tekst van het boekje van de Geestelijke
Oefeningen, in zijn volledigheid, objectief
verklaren, belichten en helpen interpreteren.
Zonder geleerdheid, buiten elke controverse
en met wegiating van alle subjectieve problematiek. Hoe eigenaardig ook : niemand
heeft zich de laatste decennia aan een dergelijk plan gewaagd! Dit eerste deel in de
reeks 'Supplements' van de collectie 'Christus' zal daarom wel grote diensten bewijzen
aan al wie zijn kennis van de Geestelijke
Oefeningen wil verdiepen. Men wordt er
door een bevoegde gids binnengeleid, niet
enkel naar het detail van elk onderdeel,
maar ook naar een synthetisch overzicht van
de grote lijnen van het geheel. Hiertoe
draagt de bondige en heldere inleiding over
de structuur, de kenmerken en het gebruik
van de Geestelijke Oefeningen niet weinig
bij (pp. 15-56). Men zoeke in dit boek dus
niet wat het niet bevat en niet belooft :
diepe inzichten en verrijkende gedachten
wel zakelijke en duidelijke orientaties, en
dank zij de namen- en zakenregisters, een
kostbaar instrument tot verdere studie.
G. Neefs

A. R ose

Psaumes et priêre chretienne
(Collection de pastorale liturgique), Biblica,
Brugge, 1965.
Hoe hebben de christenen van de beginnen-
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de Kerk de verzameling liederen en leergedichten gebruikt die wij het Psalterium noemen? Wat heeft het voor het begin van de
Kerk (en voor de Kerk van later) betekend
dat ze in het Psalterium de formulering
vond van haar gebed en de profetie van
Jesus' komst? Schrijver onderzoekt deze
vraag in verband met enkele kenschetsende
psalmen. Met een overvloed van eruditie
gaat hij de betekenis na van reminiscenties
en psalmcitaten, die men kan terugvinden in
de boeken van het Nieuwe Testament, bij
de Kerkvaders en in de Liturgie. Voor bepaalde psalmen is dit een kostbare hulp om
de christelijke boodschap te begrijpen (o.m.
voor Ps. 2, Ps. 50, Ps. 90). Andere lijken
ons hiervoor minder typerend: we hadden
bijv. liever de (elders reeds behandelde) analyse van Ps. 21 hier opgenomen gezien, dan
die van de Ps. 3 waarvan de betekenis eerst
naar voren komt door een vergelijking met
Ps. 21.
M. De Tollenaere

Paul and Elisabeth Achtemeier,

The Old Testament Roots of Our
Faith
S.P.C.K., London, 1964, 160 pp, 8/6.
Onder de vele pogingen ons vertrouwd te
maken met het lezen van de H. Schrift is
deze inleiding in het Oude Testament beslist iets bijzonders. In eenvoudige, levendige
stijl worden wij ingewijd in de literaire genres en de theologische hoofdgedachten van
de Oude Schrift; alles geconcentreerd rond
de theologie van 'De Belofte'. De verhalen
over de oergeschiedenis, ontstaan van de
natie, wetgeving, koningschap en profetisme
gezien als resp. reden voor, uitwerking van
en geleiden naar de vervulling van Gods
Belofte aan zijn uitverkoren yolk. Het bijzondere in dit boekje is echter, dat steeds
weer lijnen getrokken worden naar de vervulling in Christus, ja, naar de vervulling
der Belofte in het eigen bestaan van de
christen. Wat de titel belooft, wordt steeds
weer werkelijkheid in de uitwerking. Daardoor komt het Oude Testament volkomen
levend in het eigen geloof in Christus te
staan. Op deze wijze gelezen wordt de Oude
Schrift een vergelijking voor het eigen
geloofsleven. Ik weet niet, of dit boekje
reeds in het Nederlands vertaald is; in ieder
geval is dit nu eens een werkje dat een Nederlandse bewerking ten voile verdient.
S. Trooster
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WHSBEGEERTE
Prof. Dr. W. Banning e.a.

Goed en kwaad. Moderne bezinning
op ethische normen
(Serie Mens en Medemens), Het Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1965, 82 pp., 1 2.90.
Inleidingen gehouden ter gelegenheid van
het 15e lustrum van de studentenvereniging
Veritas in 1964, waaraan is toegevoegd een
nabeschouwing van Prof. Kwant, die enigermate ingaat op de gehouden discussies. Dr.
A. Peperzak sprak over 'Symboliek van het
kwaad' in aansluiting bij werk van P. Ricoeur. Persoon en zedelijke norm in verband
met het sociaal-economisch bestel en met
medische huip werden respectievelijk besproken door Prof. W. Banning en Prof. S.
Strasser. Deze laatste inleiding, die getiteld
is 'Goed en kwaad in de gezondheidszorg'
sloot aan bij de afscheidsrede van Prof. H.
Riimke, waaraan men de probleemstelling
voor deze studiedagen had ontleend. Prof. J.
de Graaf behandelde in 'Ethiek als waagstuk' de poging om te komen tot een concrete verantwoordelijkheidsethiek.
J. Kijm

G. E. Moore

sche dialoog tussen katholieken en hervormden en ook tussen de gereformeerden underling. Een van de hoofdpunten van deze
dialoog vormt de verhouding huwelijk-celibaat. S., de meest vooraanstaande theoloog
uit de communiteit, bespreekt hier deze
verhouding. Het ligt nochtans niet in zijn
bedoeling een volledige leer over het huwelijk te geven, maar slechts die aspecten ervan te behandelen die de roeping tot het
celibaat kunnen belichten; beide zijn immers complementaire roepingen binnen het
christendom en openbaren de nieuwe dimensies van het Godsrijk. Zodra deze relatie
duidelijk beschreven is, ontleedt S. de
hoofdkenmerken en de tekenwaarde van het
christelijk celibaat. Het heeft een praktische
betekenis waar het een grotere beschikbaarheid voor het christelijke leven en de dienst
meebrengt; een spirituele betekenis, waar
het de totale overgave aan de Heer aanduidt ; een eschatologische betekenis, waar
het wijst op de reeds actuele nabijheid van
de wederkomst van Christus. Regelmatig
wordt aangetoond hoe de doctrine van de
reformatoren, in de eerste plaats Calvijn,
deze tekenwaarde heeft erkend, waaruit dan
ook volgt (al expliciteert de auteur dit niet)
dat het religieuze leven dat nu opnieuw ontdekt wordt door vele hervormden, trouw
blijft aan de geest zelf van de reformatie.
In annexe bevat het boek de liturgie van de
religieuze professie in de communiteit van
'raiz&
L. Braeckmans

Ethics
Oxford University Press, New York, 1965,
110 pp., $ 1.25.
Herdruk van een studie die deze invloedrijke
Engelse wijsgeer in 1912 publiceerde. Hij
analyseert het begrip 'goed' en geeft daarbij
zijn eigen versie van het utilisme weer in
een discussie met vele ethische theorieen.
J. Kijm

MORAAL
M. Thurian

Huwelijk en celibaat
vert. F. Delfgaauw
Patmos, Antwerpen, 1965, 127 pp., F. 155.
De communiteit van Taize is uitgegroeid tot
een van de hoofdcentra voor de oecumeni-

R. Scholl

Het geweten van het kind
De Vroente, Kasterlee, 1965, 144 pp., F. 80.
Het boekje van Scholl bestudeert het gewetensfenomeen vanuit psychologisch en pedagogisch standpunt. Steunend op ervaringsgegevens reconstrueert S. het proses van het
ontstaan en de evolutie van het geweten ;
tegelijkertijd beschrijft hij de meest voorkomende oorzaken van psychische storingen die
het gewetensoordeel belemmeren. In zijn interessant en origineel betoog, weliswaar soms
wat weinig geordend, bewijst S. van hoe groot
belang de zielsharmonie tussen moeder en
kind is voor een normale gewetensvorming ;
daarnaast toont hij aan hoe en in welke mate
deze vorming ook door aanleg en milieufactoren beinvloed wordt. Daaruit trekt hij dan
de conclusies voor de opvoeding en voor de
sociale organisatie van de maatschappij,
vooral met betrekking tot de buitenhuis werkende moeder. Aanbevolen!
L. Braeckmans
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PSY CHOLOGIE

wenselijk zijn, omdat de leeftijd van zes jaar
wordt beschreven als een overgangsfase en
dit bijna alleen verduidelijkt wordt door vergelijking met de voorgaande fase.
J. Kijm

Dr. J. A. Stalpers

Zelfbehoud, aanpassing en cultuur
(Psychologische Monografieen), Van Loghum Slaterus, Arnhem; W. de Haan, Zeist,
1964, 286 pp., f 9.90.
In deze sociaal-psychologische studie wordt
de betekenis van de aanpassing voor het
zelfbehoud onderzocht. De drie voornaamste
delen van het boek betreffen de opbouw van
de persoonlijkheid, de sociale verbanden en
de materiele voorzieningen, telkens bezien in
betrekking tot de aanpassing. De uiteenzetting sluit aan bij velerlei experimenteel sociaal-psychologisch werk, terwijl ook of en
toe gebruik gemaakt wordt van antropologisch georienteerde studies, zonder dat echter systematisch wordt ingegaan op fundamentele vragen over het menselijk bestaan.
Het boek is een breed overzicht van kwesties die met het zelfbehoud verband houden,
overzichtelijk geordend, maar door een eigenaardige vervlakking, die misschien met de
empirische benadering samenhangt, bleef het
een soort mozafek.
J. Kijm

H. Andriessen

De groei van het geweten
Prolegomena tot een psychologie van
het kinderlijk geweten

Dr. Ph. Muller

De psychologie in de wereld van nu
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1965, 163
pp., f 6.90.
Een vertaling van een boek dat oorspronkelijk in het Frans werd gepubliceerd in 1963.
De auteur is professor aan de universiteit
van Neuchatel. Uitgaande van een cultuurhistorische beschouwing toont de schrijver
aan, hoe de psychologie samenhangt met het
huidige leven. Hij geeft daarna een inleiding
op enkele vraagstukken van de psychologie,
waarbij betrekkelijk weinig informatie wordt
gegeven, maar vooral de fundamentele problematiek aan de orde wordt gesteld. Bij een
zeer positieve houding tegenover de strevingen om de psychologie tot een objectiverende wetenschap te maken, erkent hij tegelijk
de grenzen van een dergelijke bestudering
van de mens. Hij wijst dan naar het geleefde
leven en een filosofie die zich hierop bezint.
Aldus worden aan het eind van het boek
enkele opmerkingen uit het eerste hoofdstuk
enigszins gecorrigeerd, die nogal scientistisch
aandoen. Als werkwijze om in te leiden in
de psychologie betekent dit boek een belangrijke vooruitgang op de vaak gebruikte methode, waarbij een résumé wordt gegeven
van enkele capita uit deze wetenschap in
min of meer populaire vorm.
J. Kijrn

(Psychologische Monografieen), W. de Haan,
Zeist Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1965,
182 pp., f 9.90.
Een zorgvuldige analyse van hetgeen enkele
belangrijke kinderpsychologische studies aan
gegevens bevatten omtrent de groei van het
geweten in de leeftijd van 5 en 6 jaar. De
auteur is erin geslaagd om dit materiaal
overzichtelijk te ordenen en aan te wijzen
waar onopgeloste vragen liggen. Hij ging
hierbij uit van de psychologisch hanteerbare
categoric van het behoren en wist al te eenzijdige opinies over morele vorming op te
nemen in een brede beschrijving van het
ontwikkelingsverloop. Terecht bond de
auteur zich bij deze studie aan veel beperkingen. Binnen het kader van deze psychologische benadering zou een verdere uitwerking van het ontwikkelingsverloop bijzonder

SOCIOLOGIE

Daniel Lerner red.

De sociale wetenschappen, vanwaar
en waarheen
Vert. van The Human Meaning of the Social Sciences, Cleveland 1964. Aula, UtrechtAntwerpen, 285 pp., f 3,90.
Ontstaan als een artikelenreeks in een Frans
tijdschrift, later bewerkt en aangevuld afzonderlijk uitgegeven. Actuele problemen
rond het bedrijven van sociale wetenschap-
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pen vormen het hoofdonderwerp van deze
bundel essays, voorafgegaan door een kort
historisch overzicht en gevolgd door een
toekomstbeeld. Het verleden vinden wij in
het opstel De opkomst van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek in Europa door
Nathan Glazer. Dit artikel heeft ook een
minder geslaagde pendant over de Amerikaanse ontwikkeling. De problematiek is
vertegenwoordigd met een artikel over onderzoeksstrategie. Dan is er het interessante

Sociologisch onderzoek en de autonomie
van het individu van de hand van Edward
A. Shils, dat de geoorloofdheid van tal van
inmengingen in de prive sfeer, met al dan
niet wetenschappelijke oogmerken, aan de
orde stelt. Nu ook Nederland in de greep
van „candid camera" en afluisterapparatuur
gaat komen, voor ons een actuele zaak.
Max F. Millikan (op de achterflap van het
boek kennelijk met Samuelson verwisseld)
schreef Onderzoek en beleid: de relatie tussen kennen en handelen, dat de controverse
behandelt tussen theoretisch weten en praktisch handelen. Millikan is van mening dat
de arbeidsverdeling een onvruchtbare scheiding tussen deze beide aspecten tot stand
bracht. Millikan vindt dat de wetenschapsbeoefenaren meer inzicht moet worden bijgebracht in de praktische problematiek en
dat anderzijds de praktijkman althans jets
van de theoretische achtergronden moet begrijpen. Voor sommigen zal de aanbeveling
van Millikan niet ver genoeg gaan. Onlangs
betoogde Dr. H. M. de Lange voor afgestudeerden van de Nederlandsche Economische Hoogeschool te Rotterdam, dat de
wetenschappelijke econoom er zich niet uit
angst voor vuile handen van mag laten
weerhouden daadwerkelijk in de problemen
van alle dag te stappen. Dat wij ons dan
over de resultaten van zulke stappen niet
te veel zorgen moeten maken is de strekking
van het volgende opstel van Paul A. Samuelson, getiteld Wat economen weten. Door
kwantitatieve analyse van de samenhang
tussen economische grootheden geschraagde
beslissingen, hoe onvolkomen soms ook,
zijn altijd boven intuitieve beslissingen te
verkiezen. Het kan natuurlijk als een gemis
worden beschouwd dat Samuelson's bijdrage
geheel op de Amerikaanse problematiek en
op de Amerikaanse institutionele factoren
is afgestemd. Na de economic is de psychologie aan de beurt in een bijdrage van
Lawrence K. Frank. Bespiegelingen over de
toekomst tenslotte vinden wij in een tweetal
antropologische beschouwingen. Auteurs
zijn ditmaal Clyde Kluckhohn en Margaret
Mead.
J. J. Meltzer

G. Smallegange

Onaangepaste pubers in groepsverband
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1966, 301
pp., f 17.50.
Schr. zet eerst uitvoerig het systeem uiteen
waarmee Thelen in een discussiegroep emotionaliteit en werkkwaliteit wist te meten.
Deze methode past hij toe op een groep in
het Rijksobservatiehuis te Zeist. Om discussie
over de term onaangepast te voorkomen
neemt hij zonder meer aan dat deze groep uit
onaangepaste pubers bestaat. Gezien de slordigheid waarmee sommige kinderrechters te
werk gaan lijkt deze conclusie wat overhaast.
In ieder geval toont Schr. duidelijk aan dat
de methode Thelen in dit milieu kan worden
toegepast. Het onderzoek vond plaats bij een
groep gedurende 8 bijeenkomsten, in het
totaal over 300 minuten. Ook aan Thelen
ontleent Schr. uitvoerig besproken methoden
tot onderzoek naar de verandering in het
gedrag van de leden van de groep door hun
verblijf in die groep. Ook de verandering met
betrekking tot het 'zelf' in de groepssituatie
wordt volgens het systeem Thelen toegepast.
Deze studie toont aan dat de mogelijkheid
om deze methoden toe te passen bestaat, ondanks de zekere willekeurige elementen die er
op het eerste gezicht in opvallen. Het schijnt
dat ze zelf-corrigerend werken. Onder geen
omstandigheid mag aan deze studie echter
een algemene conclusie worden verbonden
omtrent de werking van de groep op de onaangepaste puber. Veel meer onderzoekingen
langs deze lijnen niet alleen van onaangepaste
maar ook van aangepaste pubers zullen daarvoor nodig zijn. Een onderzoek waaraan natuurlijk een definitie van het begrip 'onaangepaste puber' die los staat van juridische
toevallen verbonden is, zal moeten vooraf
gaan. Zoals in veel proefschriften valt ook
Men weer op dat een overvloed van woorden
wordt gebruikt, die het geheel niet duidelijker maken. De vele onvertaalde Engelse
termen dragen aan dit euvel nog bij. Schr.
had er waarschijnlijk beter aan gedaan dit
werk ook in het Engels uit te geven, nu hij
niet de moed op kon brengen een Nederlandse vaktaal te scheppen. Daarvoor is
trouwens ook zeer veel moed, gesteund door
autoriteit nodig.
C. J. Boschheurne

Francis Baud

De Menselijke Verhoudingen
(Mens en Medemens), vertaald door M.

Boekbespreking

309

Mok. Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1966,
119 pp., 1 4,90.
Het vertalen van 'Les relations humaines'
(1955) heeft een boeiend boekje voor de Nederlandse lezer opgeleverd. Schr. behandelt
de menselijke verhoudingen zoals die voorkomen in gezin, werk en maatschappij op
een heldere en kritische wijze. De vele opmerkingen over allerlei levende kwesties, zoals opvoeding, beroeps- en levenspartnerkeuze, de staat en de burgers enz., kunnen
echt jets bijdragen tot verheldering van inzicht en verdieping van het persoonlijke en
maatschappelijke leven.
J. Dicker
Anton Zischka

Licht voor
Nederlands
pp., 1 8,90

miljard analfabeten
Boekhuis, Tilburg, 1965, 310

Onder deze titel verscheen de vertaling van
Anton Zischka's 'Welt ohne Analphabeten',
als eersteling in de nieuwe serie Tijdsignalen
van het Nederlands Boekhuis te Tilburg.
De schrijver plaatst in het centrum van onze
aandacht het potentiele 'geestelijke kapitaal'
van de ontwikkelingslanden. 'Leer of verhonger' is het dilemma waarvoor de helft
van de volwassen wereldbevolking zich ziet
gesteld. De keuze lijkt illusoir. Aan de voorwaarden echter om deze keuze mogelijk te
maken is niet makkelijk te voldoen. In een
tijd dat ontwikkelingshulp een vaste post is
op nationale begrotingen van rijke landen,
kan overdenking van het enorme feitenmateriaal dat Zischka aanbiedt, bijdragen tot
een effectievere hulp aan de ontwikkelingslanden. Dit boek ligt op iedereen te wachten
die zich interesseert voor de problematiek
van de zich te ontwikkelen landen.
J. van Lierde
L'Etudiant et la Religion
Analyse de certains aspects du
phenomene religieux dans le monde
etudiant parisien
Revue Montalembert, Desclee de Brouwer,
Paris, 1966, 320 pp.
Hoe staat het met de godsdienstigheid van
de 120.000 universiteitsstudenten van Parijs?
De redactie van het studententijdschrift La
Revue Montalembert trachtte dit in 1965 te
achterhalen door een enquete waarop 3471

antwoorden binnenkwamen. F. P. Isambert,
directeur van het Centre de Sociologie Religieuse bij het C.N.R.S., garandeert het wetenschappelijk gehalte ervan en beschouwt
het in een voorwoord als de beste tot nu toe
in Frankrijk verrichte studie op dit gebied.
In meer dan 200 tabellen worden allerhande
correlaties nagegaan, de ene al boeiender
dan de andere, zo bijv. tussen godsdienstigheid en de vorm van het genoten secundair
onderwijs (katholiek of officieel) waarover
A. Cauwelier reeds schreef in Streven, juli
1966, pp. 987-988. De interpretaties zijn
steeds genuanceerd en onbevooroordeeld.
Deze kwantitatieve gegevens worden in een
tweede deel aangevuld door de weergave van
een aantal competente woordvoerders uit en
over het studentenmilieu, waarbij zowel katholieken, protestanten en joden als ongelovigen aan bod komen. Een vergelijkende
studie betreffende Belgie en Nederland ware
zeer gewenst.
J. Kerkhofs
Herve Carrier, Philippe Laurent e.a.
Le phenomene urbain
Coll. recherches economiques et sociales, 2,
Aubier-Montaigne, Paris; Asedi, Brussel,
1965, 259 pp.

Deskundigen voorspellen dat weldra 90%
van de mensen in de stad zuilen wonen.
Vooral de grootstad hoort voortaan tot de
definitie van de mens. Vanuit verscheidene
aspecten werd dit verschijnsel door een 12-tal
specialisten belicht in meerdere afleveringen
en in een bijzonder nummer van de Parijse
Revue de l'Action Populaire (sedert dit jaar
omgedoopt in Projet). Deze artikelen, voorzien van een systematische bibliografie, worden hier gebundeld. Aan urbanisten, stadszielzorgers, sociale assistenten en vooral aan
burgemeesters wordt hier materiaal tot bezinning en initiatief geboden.
J. Kerkhofs

POLITIEK

Brian Crozier

Het wreed ontwaken
(Tijdsignalen), Nederlands Boekhuis te Tilburg, 1965, 295 pp., 1 10,50.
De auteur van dit in vlotte journalistieke
stijl geschreven werk (Engelse titel : 'The
morning after') was als buiteniands corres-
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pondent van The Economist in de gelegenheid om zich persoonlijk op de hoogte te
stellen van de situatie in nagenoeg alle Aziatische en Afrikaanse landen, zowel tijdens
als na het koloniale tijdperk. Veel van de
figuren die momenteel het politieke toneel
in de jonge, onafhankelijke staten beheersen, ontvouwden hem hun inzichten ten
aanzien van het voormalig koloniaal bestuur
en de problematiek waarvoor ze zich ingevolge het onafhankelijk-zijn gesteld zien. In
zijn weergave en interpretatie van de gebeurtenissen die tot de onafhankelijkheid hebben geleid tracht Crozier aan beide standpunten recht te doen wedervaren. Dit maakt
het werk tot een belangrijk getuigenis van
een nog steeds actueel stuk wereidgebeuren.
De anekdotische vorm waarin het werd geschreven maakt het daarenboven bijzonder
prettig leesbaar.
Aan de vertaling had echter wel wat meer
aandacht kunnen worden besteed (Wat b.v.
te denken van ingebakken problemen, wanzeden, op eigen hand geleerde toespraken).
J. van Lierde
J. Domes

Politik und Herrschaft in Rotchina

J. M. Mackintosh

Strategie und Taktik der Sowjetischen
Aussenpolitik
Kohlhammer, Stuttgart, 1963, 380 pp.
De auteur heeft zich jarenlang beziggehouden met de studie van Oost-Europa. Hij
verbleef gedurende de oorlog in de Balkan,
werd Brits verbindingsofficier bij het Rode
Leger en verbleef in die hoedanigheid in.
Boekarest en Sofia. Hij werd doctor in Russische geschiedenis en oefende een hele
reeks officidle functies uit in verband met
Oost-Europese problemen. Hij was o.a. verbonden aan het Nato-college in Parijs en
aan het American Air War College in Alabama.
Deze specialist met wereldfaam bespreekt
hier de achtergronden van de Russische buitenlandse politiek van 1944 tot 1962. Hij
behandelt daarbij de voornaamste factoren
die mede deze politiek bepaalden, nl. de binnenlandse politiek, de partijenpolitiek, de
houding van de andere landen van het Oostelijk blok en de druk door het Westen uitgeoefend. Een onmisbaar werk voor elke
student van Oost-Europese problemen.
A. Van Peteghem

Kohlhammer, Stuttgart, 1965, 183 pp.
Het probleem China is door de gebeurtenissen van de laatste maanden van het grootste
belang geworden. Heel wat auteurs hebben
zich ingespannen om de nieuwe orde in
China te beschrijven, hun reisindrukken op
te tekenen of een of ander aspect van China's buitenlandse politiek te beschrijven.
Verschillende auteurs behandelden op een
buitengewone manier de verhouding van
China tot de andere leden van het Oostelijk
blok. Domes, een professor aan de Vrije
Universiteit van Berlijn, heeft in zijn studie
een minder bekend maar uiterst belangrijk
aspect van China behandeld, nl. zijn inwendige structuur, de bestuursorganen, de rol
van de partij en de massa-bewegingen. Een
greep uit de inhoud: de geschiedenis van de
communistische partij van China, de regering, het partij-apparaat, de eenheidsfrontpartijen, de massa-organisaties, het leger, de
volkscommunes. Belangrijk ook zijn de
chronologische tijdstafel en het deel met opmerkingen en noten. Een afzonderlijke bibliografie ontbreekt echter. Niettegenstaande het feit dat de auteur, zoals hij zeif toegeeft, niet over voldoende materiaal kon
beschikken, is het boek toch zeer belangrijk,
omdat het informatie verstrekt op een gebied dat tot nog toe praktisch onbetreden
was.
A. Van Peteghem

Harry Mulisch

Rericht aan de Rattenkoning
De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 203 pp.,
1 6,50.
Behalve een paar verspreid verschenen fragmenten hadden we in lang niets van Mulisch
gehoord. Nu verschijnt dit boek dat bewijst
dat hij niet stil gezeten heeft. Te pas, en
soms te onpas, weet hij een aantal fijne
paradoxen en mooie zinnen in te lassen.
Tot de eerste hoort zeker „Het sympatieke
van dit soort reaktionairen is, dat zij te kwader trouw zijn". De met humor gemengde
bitterheid blijkt ook al uit het klankschema
van een zin als : „Aileen wanneer de hulp
vervijftigvoudigd zou worden, alleen wanneer al het geld voor de bewapening naar
het zuiden gegireerd en wanneer iedere
tweede auto en ieder tweede televisietoestel
afgepakt zou worden en verscheept, alleen
wanneer een ononderbroken stroom goud
ter dikte van een mens naar de zwartjes en
de spleetoogjes zou worden gepompt, misschien dat er dan een kans van slagen was".
Met deze en dergelijke middelen weet de
schrijver de stemming weer op te roepen die
in de winter en zomer van 1966 bij vele
jongere Amsterdammers heerste. Het is geen
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geschiedenis van de provobeweging en de
relletjes in Amsterdam. Er staan zelfs beslist
historische fouten in, maar het is wel van
historisch belang, omdat dit stemmingsbeeld
door zinsbouw en woordkeus juist wordt
weer gegeven.
C. J. Boschheurne

GESCHIEDENIS

Handboek der Kerkgeschiedenis
I. Deel :

De Kerk tot Gregorius de Grote
door Prof. Dr. J. N. Bakhuizen van den Brink
II. Deel

De middeleeuwen
door Prof. Dr. C. C. de Bruin
Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1965, 308
en 315 pp., geb. f 27.50 per deel.
Het Handboek der Kerkgeschiedenis, vroeger
verzorgd door Prof. J. N. Bakhuizen van den
Brink en wijlen Prof. Dr. J. Lindeboom, verschijnt nu in vierde druk opnieuw bewerkt
door eerstgenoemde, bijgestaan door Prof.
Dr. C. C. de Bruin en Prof. Dr. W. F. Dankbaar. Na aandachtige lezing kunnen wij
slechts hulde brengen aan de wetenschappelijk-kritische acribie en de zin voor objectiviteit van de auteurs van deze eerste twee delen.
In persoonlijk contact hebben wij trouwens
de drie calvinistische bewerkers van dit Handboek zeer leren waarderen. Er zijn nagenoeg
geen bladzijden in dit bock waar een katholiek kerkhistoricus een ernstig voorbehoud
zou moeten maken. Dit Handboek is geen
leesboek voor ruime kring, maar, zoals de
auteurs zelf zeggen, een leerboek en naslagwerk, waarbij dan nog de kennis van het
Latijn en het Grieks wordt vooropgezet.
Naast de eigenlijke kerkgeschiedenis is ook
de dogmageschiedenis speciaal verzorgd, terwijl het liturgisch leven, de rechtsvormen, de
kerkelijke kunst en de meer algemene sociale,
politieke en culturele aspecten slechts in het
voorbijgaan worden behandeld. Een paar
opmerkingen over elk der twee verschenen
delen.
1. De emeritus geworden Leidse professor
Bakhuizen van den Brink, bekend zowel om
zijn dogmatische als kerkhistorische kennis.
heeft zijn tekst volgestouwd met gegevens,
wat de lezing wel eens bemoeilijkt wij zouden bijna van een ontstellende kennis van de
primitieve Kerk durven spreken. Te loven
valt dat hij zoveel geeft over het christendom

buiten het Romeinse rijk. Hij schrijft dat
Petrus' graf met redelijke zekerheid te Rome
werd opgegraven, iets wat slechts weinige
protestantse schrijvers toegeven. Natuurlijk
kan men hier en daar de accenten enigszins
anders leggen, maar het exposé van een katholiek historicus over deze primitieve Kerk
zou niet essentieel verschillen van wat hier
geboden wordt. Een paar kleine opmerkingen.
In de kerkvervolgingen zou ik meer de aard
der vervolgingen, die per eeuw zo verschillen,
doen uitkomen; over Hippolytus is de tekst
verouderd ; in het register had het woord
celibaat opgenomen moeten staan, de bibliografie voor detailkwesties is niet altijd bij.
Maar dit zijn kleinigheden, naast de enorme
verdiensten van dit betrouwbaar handboek.
2. Het deel over de middeleeuwen is vlotter,
minder gedrongen geschreven dan het eerste
deel. De stof is, althans voor de laatste
eeuwen, ongeveer per eeuw ingedeeld, wat
zin heeft. Het exposé over de betwiste figuren van een Gregorius VII en een Innocentius III en over de inquisitie, kan een katholiek historicus nagenoeg volledig onderschrijven. Wyclif en Hus, voorlopers der hervormers, krijgen talrijke bladzijden. Het exposé
over de twee Avondmaalsstrijden in de 9e en
de 11 e eeuw, met de nadruk op de spiritualistisch-symbolische opvatting van de eucharistic, laat een calvinistisch auteur vermoeden. Een paar opmerkingen : over de Orthodoxe Kerk staat er naar onze mening veel te
weinig in dit deel opgenomen ; de auteur
geeft heel wat over het christendom in NoordNederland, maar ignoreert Zuid-Nederland
(Willibrord bijy. krijgt een voile bladzijde,
Amandus een regel); over de conciliaire decreten van het Concilie van Konstanz zijn de
laatste studien o.a. van de Vooght niet verwerkt ; in het register staan enige fouten ;
beeldenverering en ikonenverering moeten
naar elkaar verwijzen.
Vermelden wij nog dat bij elk deel een uitvoerig register van persoonsnamen, plaatsnamen, zaken en begrippen is gevoegd, en dat
de algemene en bijzondere bibliografie, op
een paar omissies na, goed is bijgehouden.
Helaas ontbreken kaarten en ook enige illustratie.
M. Dierickx
Th. Thielen

Bijdragen tot de geschiedenis van de
katholieke enclave
Groenlo-Lichtenvoorde
De Walburg Pers, Zutphen, 1966, 254 pp.,
ing. f 13,90, geill.
In de Gelderse Achterhoek ligt, middenin een
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protestants gebied, een bijna volledig katholieke enclave: Groenlo-Lichtenvoorde. De
scheiding tussen katholiek en protestants is
meestal uiterst scherp. Dit ongewone fenomeen zette er de auteur toe aan, heel de geschiedenis van deze enclave te bestuderen
vanaf de eerste missionering, over de hervormingsperiode, tot op onze dagen. Een dergelijke studie tot in het detail zal uiteraard
hoofdzakelijk de inwoners van Greenlo-Lichtenvoorde en de historici interesseren, maar
het is toch interessant om eens te zien hoe
toevallige factoren konden beslissen dat een
dorp katholiek bleef of protestants werd.
Verscheidene bijlagen verhogen de wetenschappelijke waarde van deze geslaagde lokale monografie.
M. Dierickx

E. E. Reynolds & N. H. Brasher

Britain in the Twentieth Century
1900 - 1964
Cambridge University Press, London, 1966,
375 pp., 35 sh.
Het gebied dat dit werk bestrijkt is beperkter dan de titel zou doen vermoeden. In
hoofdzaak wordt aandacht besteed aan het
politieke gebeuren in Groot-Brittannid tijdens de afgelopen zestig jaar, waarbij de
verscheidene regeringswisselingen onder de
loep worden genomen en een lange reeks
van deels reeds vergeelde maar ook van nog
vertrouwd klinkende namen van Engelse
staatslieden (Baldwin, Chamberlain, Churchill, Eden, Macmillan) ten tonele worden
gevoerd. Het geheel is verlucht met een aantal aan 'Punch' ontleende politieke karikaturen, die de kennisneming van deze parlementaire geschiedenis in niet onbelangrijke
mate veraangenamen.

J. van Lierde

LITERATUUR
Eugeen De Bock

Nu hoort, ik zal een nieuwe tang
beginnen
Bekende en minder bekende verzen uit de
rederijkerstijd.
Marnixpocket 27, Manteau, Brussel - Den
Haag 1965, 160 pp.
De beste wijze om 'Rederijkers eerherstel'
(Knuttel) te bezorgen, is ongetwijfeld hun
werk voor dichtlievende lezers toegankelijk
te maken: pazie vindt haar voltooiing bij

aandachtige lezing. Het dichtwerk der Rederijkers geniet een zekere faam als voer
voor filologen, maar staat niet bekend om
zijn aantrekkingskracht op een breed, modem lezerspubliek. Het moet daarom een
even stoutmoedige als prijzenswaardige onderneming heten, dat de Vlaamse literatuurhistoricus Eugeen De Bock het heeft aangedurfd een bloemlezing samen te stellen uit
de Rederijkerspoözie, voor deze gelegenheid
gestoken in een fleurig pocket-pakje en omgespeld naar moderne trant. In zijn inleiding verwijst hij verwijtend naar de Fransen
die hun klassieken kennen en eist hij aandacht op voor dnze Rederijkers, die als
stambewuste burgers onze taal hebben behoed voor het bij de aristocratie ingeburgerde Frans (De Bocks visie in dezen is niet
ongelijk aan die van de Groot-Nederlander
Geyl). Hij vraagt onze liefde voor de Rederijkerspoezie om haar menselijkheid en omdat het hem aantrekkelijk lijkt „in deze
eeuw van voortschrijdende desintegratie nog
eens naar de tijd terug te keren waarin
dichtkunst nog volkszaak was". (p. 19). Een
volkse en zeer menselijke gemoedswarmte
treft inderdaad ook de moderne lezer in de
beste der hier bijeengebrachte Rederijkersgedichten. Dat De Bock de term 'Rederijkerstijd' nogal ruim opvat en b.v. ook Heer
Halewijn en Het daget in den oosten opneemt, dat hij zich niet strak aan de chronologische orde houdt, zal de ongeoefende
lezer minder hinderen dan de zuinigheid aan
toelichting en annotatie. Die lezer zou wellicht meer gebaat zijn met minder meer toegelichte gedichten. Hij beproeve zijn smaak
en inzicht op de hier volgende strofe uit een
gedicht, waarin een minnaar klaagt over de
dood der geliefde:
„'t Vergaderen en was nooit zo zoet,
het scheiden en is veel meerder pijn;
die niet en wetet minen nood,
hoe soude hi kennen dat herte mijn?
want hier te zijn is kort termijn;
al liggen wi bier in blanken armen,
ten einde moet al gescheiden zijn,
God wil haar lieve ziele ontfermen".
Een fragment als dit is niet alleen illustratief
voor de moeilijkheden waartoe modernisering van de spelling met name voor het rijm
kan leiden, doch ook voor de blijvende ontroeringskracht van deze oude po8zie.
F. van Tartwijk

Jef Last

Miin vriend Andre Gide
Van Ditmar, Amsterdam, 1966, 256 pp.,
f 7,90.
Dit boek wil Been studie zijn over de per-
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soon van Gide, nog minder over diens literaire werk. Het bevat slechts een aantal herinneringen aan de in 1591 overleden Franse
schrijver. Het feit dat Last, naar hij zelf
zegt, voor Gide slechts een 'echappatoire'
was (of sprak Gide werkelijk van 'echappoire' zoals gedrukt staat? p. 13), „een aangenaam buitenhuisje om zo nu en dan te
vertoeven", is ook bepalend geweest voor
de aard van deze memoires, die een tamelijk
oppervlakkig en onbevredigend beeld oproepen van de bekende Fransman. Last interesseert zich slechts voor die aspecten van
Gides leven waarbij hij zichzelf direct be-.
trokken weet: hun beider homosexuele aanleg en hun politieke en sociale belangstelling.
Last heeft gelijk er op te wijzen hoe beslissend deze homosexuele (pedofiele) geaardheid voor Gides schrijverschap is geweest,
maar de apologetische en vaak indiscrete
wijze waarop hij dit onderwerp behandelt,
zal een goed begrip ervan weinig dienen.
Veel interessanter zijn de herinneringen aan
de Spaanse burgeroorlog en aan de bezoeken die Last samen met Gide bracht aan
Duitsland en Rusland. Die maken een belangrijk deel van Mijn vriend Andre Gide
toch weer lezenswaard.
H. Hillenaar

laatste woord van zijn poetisch werk" wordt
ons getoond in het achtste en laatste hoofdstuk : „Dichterschap en werkelijkheid". Wij
leren Paul Snoek kennen uit zijn werk en zijn
werk alleen. Wel wordt het lezen bemoeilijkt
door het grote aantal verwijzingen in de tekst
zelf (p. 90 telt er zelfs 49!) en aanhalingen
van merendeels losse woorden, maar de
schrijister richt zich welbewust tot „een geinitieerd publiek van Snoeklezers". Het geheel maakt een weliswaar ordelijke, maar
tezeer verknipte indruk. De eenheid in de
afzonderlijke bundels, maar vooral de autonomie van de afzonderlijke gedichten gaat
grotendeels verloren. 'De poetische wereld
van Paul Snoek' is minder een vorm van literaire kritiek (zie daarentegen p. 6) dan beschrijving van de persoonlijkheid van een
dichter. De term 'close-reading', op verzoek
van de uitgeefster in de ondertitel opgenomen, werkt dan ook zeer verwarrend. Het
verwijt aan Merlyn van een „niet altijd met
voldoende kritische zin" (p. 6) toepassen van
deze term mist elke grond. Samenvattend
een degelijke analyse van de persoon van
Paul Snoek aan de hand van zijn teksten.
W. Krabbendam
Renate Rubinstein

Lieve Scheer

De poetische wereld van Paul Snoek
Proeve van close-reading
(Maerlantpocket 1), Manteau, Brussel/Den
Haag, 1966, 101 pp., 1 5.90.
Aan de hand van klankgehelen, beelden,
woordkeuze en zinsbouw poogt Lieve Scheer
de centrale inspiratie, „die niets anders is
dan de innerlijke persoonlijkheid van de
dichter", bloot te leggen. Wij zien de dichter
Paul Snoek voor ons als de ontluisterde
mens, die zich terugtrekt in zijn verbeeldingswereld. Gaandeweg zien wij hem rijpen tot
de dichter, die zijn verbeelding ervaart als
roeping (hfdst. 1). De sterke lichaamsbeleving
(hfdst. 2), de hartstochtelijke toon in zijn
gedichten (hfdst. 3), en het spanningsdynamisme (hfdst. 4) van Snoek zijn de vormen
en motieven, waarin deze rijping gestalte
krijgt. Wij zien hoe hij met name in zijn bundel Nostradamus zich bewust wordt van zijn
profetisme (hfdst. 5). De inhoud van zijn
boodschap is de hunkering naar een diepere
werkelijkheid dan die hij kent. Uit dit heimwee naar voltooiing, uit ethische en religieuze
noden (hfdst. 6) ontstaat zijn podzie ; evenals
uit een behoefte aan schoonheid (hfdst. 7).
Zijn tekort, zijn eenzaamheid „het eerste en

Met verschuldigde hoogachting
(Reuzensalamander), Querido, Amsterdam,
1966, 159 pp.
Een verzameling korte stukjes die als 'Tamarkolommen' voor het grootste deel in
Vrij Nederland zijn gepubliceerd. Ze getuigen van een grappige opmerkingsgave en
vertelkunst. Naast het leuke treft soms een
bijzonder rake typering, die verder gaat dan
alleen maar badineren.
R. S.
Jean-Jacques Mayoux

Uber Beckett
Mit einer Bibliographie von John Fletcher
(ed suhrk 157), Suhrkamp Verlag, Frankfurt,
1966, 147 pp., D.M. 3.
Samuel Beckett
A Collection of Critical Essays
Edited by Martin Esslin
Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New
Jersey, U.S.A., 1965, 182 pp., $ 1.95.
De Franse criticus J.-J. Mayoux concentreert
zich op het romanwerk van Beckett en legt
analytische nadruk op het parodistische ele-
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ment in diens oeuvre; algemeen trouwens
beperkt hij zich tot stijlkritische en morfologische onderzoekingen en die vallen dan zo
accuraat uit, dat ze een merkwaardig complement vormen bij de doorgaans eenzijdig metafysische doorlichting van deze auteur. Over
het theater van Beckett is ook een lang opstel aanwezig dat, concrete motieven als uitgangspunt nemend, eveneens tot theateresthetische conclusies neigt. De bibliografie (wel
en niet gepubliceerd werk plus biografische
gegevens) loopt tot 1960. De Amerikaanse
bundel opstellen levert eigenlijk geen nieuwe
visie op Beckett op, maar biedt het grate
voordeel een aantal verspreide en doorgaans
gezaghebbende bijdragen bij elkaar te brengen, o.m. van J. Fletcher, M. Nadeau, H.
Kenner, J.-J. Mayoux, D. Wellershoff, G.
Anders, R. Cohn.
C. Tindemans

TONEEL

Ernst Schumacher

Drama und Geschichte
Bertolt Brechts 'Leben des Galilei'
und andere Stiicke
Henschelverlag, Berlin (Ost), 1965, 523 pp.,
30 fotopp., Gzl., D.M. 19.50.
In dit omvangrijke boek presenteert de
Brechtexpert (die in 1955 reeds Die dramatischen Versuche Bertolt Brechts 1918 1933

publiceerde) een grondige analyse van Brechts
toneelstuk Leben des Galilei. Toch is dit
thema slechts een aanleiding om een principieel aspect van de marxistische literatuur en
literatuurwetenschap doctrinair te formuleren. De primaire vraag is, hoe een marxistisch auteur (natuurlijk wordt er constant
over een 'sozialistischer' auteur gepraat) een
historisch thema (zowel het individu als de
groep of een maatschappelijk verschijnsel)
behandelt. Brecht levert hiervoor het model.
De eerste versie (1938) wordt op haar historische exactheid onderzocht en S. constateert
enkele vergissingen. Galilei, wie Brecht als
marxistisch Aufklarer verwijt zijn revolutionaire visie niet in dienst te hebben gesteld
van de evoluerende burgerij, heeft wel degelijk beseft dat precies in Italie de burgerlijke
rol uitgespeeld was. Bijgevolg heeft Brecht
een historische ontwikkeling, die inderdaad
tekenend is voor het overige deel van WestEuropa, in zijn Galilei-portret geprojecteerd,
waarmee hij dus een gedragseis stelt die his-

torisch incorrect is. In wezen heeft Brecht
het conflict geloof-wetenschap geseculariseerd en heeft hij van zijn 'held' een voorloper gemaakt van het „wissenschaftlicher Sozialismus". S. weet Brechts houding te rechtvaardigen door diens intentie; hij wou aan
de wetenschapsmensen in nazi-Duitsland (het
is de periode van Otto Hahns ontdekking en
Brecht leeft in de buurt van Niels Bohr) een
gedragsmodel in historisch travesti voorgehouden. Als hij geen verzet tegen de overheid
bij hen bespeurt en als hij (ondertussen is hij
in de V.S.) de A-born meemaakt met aansluitend het gewetensconflict onder de Amerikaanse wetenschapsmensen, evolueert
Brechts 2e versie (1947) naar een andere
toonaard. Van een appel aan de rede wordt
het stuk een universele crisis van de wetenschap, een bijna transcendentaal ideeendrama, waarin het door tijd en mens geconditioneerde conflict zich toespitst op de morele
verantwoordelijkheid te leden in een tijdperk
waarin weten en kunnen, erkennen en herkennen een nieuw mensentype bepalen; wie
als wetenschapsmens verder werkt zonder
zijn maatschappelijke taak in te zien, kwalificeert zichzelf als „sozialer Verrater". Gallia
wordt gedeheroiseerd. Het H-bom-vervolg
scherpt de 3e versie (1955) aan tot een marxistisch doctrinedrama, dat tevens dramaturgisch vervolmaakt wordt, omdat Brecht zijn
episch theater ondertussen eenzijdiger als
'dialektisches Theater' opgevat wil zien.
Langs deze drie stadia weet S. de werkformule van een communistisch literator aan te
bieden; een bepaald maatschappelijk systeem
moet steeds worden bekeken van het standpunt uit van een ander maatschappelijk systeem en de ontwikkeling der maatschappij,
zoals die door de marxistische doctrine onweerlegbaar is aangetoond en die bijgevolg
de enige geldige is, legt het behandelingsstandpunt op. Een communistisch auteur
heeft bijgevolg niet alleen het recht maar nog
veel meer de plicht om historische feiten zo
te manipuleren, dat ze het gedrag van de
hedendaagse maatschappij en haar leden ofwel exemplifieren ofwel als noodzakelijk suggereren. M.a.w. de hele geschiedenis is irrelevant in haar exacte verloop tenzij de auteur
er die aspecten in aantreft die in parabel of
associatievorm het marxistische heden rechtvaardigen; biedt de geschiedenis deze mogelijkheid niet, dan moet de waarheid dehistoriserend vervormd worden in de gewenste
zin. En daarvan is Leben des Galilei een
schoolvoorbeeld. Deze eenzijdige conclusie
en werkopdracht bepaalt meteen de argumentatiemethode van deze studie ; wie niet
tot het 'socialistische' kamp behoort, wordt
onverbiddelijk en ongenuanceerd van de
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hand gedaan als onwetenschappelijk of bevooroordeeld en daarmee is dan de discussie
uit. Dat neemt echter niet weg dat precies
deze eenzijdige interpretatie van Brechts
werk de grote dramaturgische on dramatische gaafheid des te duidelijker onderstreept.
Deze studie zal in de Brechtliteratuur een
vooraanstaande plaats blijven innemen.
C. Tindemans

Gustav Freytag

Die Technik des Dramas
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1965, 350 pp., Gzl., D.M. 30 (fur
Mitglieder D.M. 17.40).
Deze reprografische nadruk van een beroemd werk (1863 1) stelt de nietsvermoedende jonge generatie in staat theoretisch nog
eens de afstand te overbruggen tussen de
gecodificeerde dramaturgie van de burgerlijk-liberale-realistische 19e eeuw en de resultaten resp. contrasten die via en tegen deze
codex in tijdens de 20e eeuw werden gerealiseerd. S. is een schoolvoorbeeld van een
formalistisch ethicus, d.w.z. een auteur die
naar een vormpatroon heeft gezocht dat als
een zo volmaakt mogelijk instrument kon
fungeren om ethisch-ideologische premissen
op te vangen en uit te drukken. Een uitstekende inval van de uitgever is het bij deze
historisch-waardevolle tekst de uitvoerige
reactie te voegen van W. Dilthey (eveneens
1863 1), een model van produktieve kritiek,
omdat de burgerlijke opvattingen hier reeds
duidelijk worden gecorrigeerd door een
schitterende verheerlijking van de tragische
Shakespeare die de burgerlijkheid vreemd is
gebleven.
C. Tindemans

Bert Nagel

Hrotsvit von Gandersheim
J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung,
Stuttgart, 1965, (Sammlung Metzler 44), 89
pp., D.M. 5.80.

Conform de bedoelingen van deze serie
'Realienbiicher fur Germanisten', wil S. niet
een nieuwe interpretatie brengen van het
werk van deze toneelauteur-kloosterzuster
(10e eeuw), maar een zo volledig mogelijke
documentatie, die enerzijds informeert en
anderzijds onmiddellijk in staat stelt met
nauwkeuriger studie door te gaan. Het onderzoek wordt historisch samengevat: inventaris
van het oeuvre, persoonlijkheid en milieu,

poetisch programma en thema, theatergeschiedenis tot vandaag toe, alles degelijk aangevuld met uitvoerige bibliografie voor elk
der onderdelen. Knap.
C. Tindemans

Marlowe
A Collection of Critical Essays
Edited by Clifford Leech, Prentice-Hall, Inc.,
Englewood Cliffs, New Jersey, U.S.A., 1964,
184 pp., $ 1.95.
Naar aanleiding van het jubileumjaar 1964
schenkt dit nummer uit de reeks '20th Century Views' speciale aandacht aan de drie
aspecten die de Marlowestudie nieuw leven
hebben geschonken : het hoge intellectualisme
in Marlowes talent en oeuvre, het besef van
zijn dramaturgische complexiteit en de theaterhistorische documenten die uit zijn werk
kunnen geinterpreteerd worden. Experts uit
diverse taalgebieden zijn opgenomen (o.m. T.
S. Eliot, U. Ellis-Fermor, M. C. Bradbrook,
W. Clemen) en elke bijdrage bewijst dat, waar
het intense onderzoek pas is herbegonnen,
Marlowe op weg is te worden erkend als een
der belangrijkste auteurs uit het wereldtheater.
C. Tindemans

VARIA

Kriminalbiologische
Gegenwartsfragen
Heft 7. (Herausgegeben von H. Leferenz
and J. Hirschmann). F. Enke, Stuttgart,

1966, 124 pp., D.M. 28.—.
Bundeling van de 'Vortrage bei der XIII.
Tagung der Kriminalbiologischen Gesell-.
schaft vom 7 bis 10 oktober 1965 in Giesz-

en', met samenvattingen van de discussies.
Zeer informatief is de uiteenzetting van G.
Kaiser (Tubingen) over de stand en ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit in Duitsland,
in mindere mate ook de bijdrage van F.
Haupt (Wenen) over dezelfde problematiek
in Oostenrijk. De voordracht van S. W.
Engel (Heidelberg) over de beinvloedbaarheid van delinquenten getuigt van een groot
therapeutisch optimisme dat overigens stoelt
op eigen praktijkervaringen die op overtuigende wijze zijn weergegeven. De beschou-
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wingen van Prof. Dr. H. Giippinger, Dr. R.
Hartmann en Prof. Dr. W. Gerson bieden
niet veel nieuws maar verdienen wel hun
plaats in dit voor geinteresseerden zeker
lezenswaardige deel in een reeks die uit de
vakliteratuur terzake niet meer is weg te
denken.
J. J. C. Marlet

fessor Lersch nieuwe inzichten en verbanden
zien opduiken, die structuur en zin bijzetten
aan het feitenmateriaal van andere handboeken'. Hiermee is de betekenis en de onmisbaarheid van studies als deze duidelijk aangegeven.
J. Kijm

Ernst Joseph GOrlich

R. Voillaume

Ungarn

Sur le chemin des hommes

(Kultur der Nationen Nr 14), 1965, 372 pp.

(Lettres aux Fraternites, 3), Ed. du Cerf,
Paris, 1966, 312 pp., ing. NF. 16,20.

Karl Hartmann

Palen
(Kultur der Nationen Nr 17), 1966, 498 pp.
Verlag Glock and Lutz, Nurnberg.
Hoewel allebei delen uit een zelfde reeks, die
culturele 'Landeskunde' wil brengen, verschillen deze boeken grondig. E. GOrlich doet het
sterk etnografisch-volkenpsychologisch met
externe en interne geschiedenis, sociaal-geografische periodisering en veel statistisch voer,
terwijl hij het eigenlijke cultuurkapittel panoramatisch doorrent. K. Hartmann weet preciezer wat zijn opdracht bedoelde (schoolwezen, wetenschappelijk leven, literatuur, theater, muziek, film en perswezen) en biedt in
ieder onderdeel veel meer dan alleen maar
een naslagboekje. De uitvoerigheid (tot in het
zeer actuele toe) zit niet alleen in het aantal
bladzijden maar vooral in alle mogelijke aspecten van zijn thema.
C. Tindemans

Dit is de derde reeks brieven die Pater Rene
Voillaume, prior van de kleine Broeders van
Jezus, uit al de hoeken van de wereld in de
loop van de jaren 1959-1964 aan de Fraterniteiten geschreven heeft. Dit derde deel
verschilt niet van de twee voorgaande, in
het Nederlands reeds vertaald: In liefde
onder de mensen en Het ideaal en het alledaagse (Lannoo, 1962). Zander de weg der
mensen te verlaten worden de kleine Broeders, en de lezer met hen, voortdurend in
confrontatie gebracht met de harde eisen
van hun geloof in Jezus, levend 'om het
hart van de massa' in zijn Kerk. In aanhangsel vindt men twee documenten betreffende de stichting van de kleine Broeders en
Zuster van het Evangelie.
G. Neefs

Harry Blamires

The Christian Mind
Ph. Lersch

SPCK, London, 1964, 191 pp., 6 S.

Algemene psychologie

Christelijk denken betekent bij de bekende
Anglicaanse schrijver de werkelijkheid zien
in verband met de eeuwige bestemming van
de mens als verlost en uitverkoren kind
Gods. Hij stelt dit tegenover secularisme,
dat alleen binnenwereldlijk denkt en alles
binnen de grenzen van deze wereld besloten
houdt. Blamires is niet bepaald een voorstander van dit secularisme, dat zich op allerlei wijzen, ook binnen de kerk, manifesteert en daarmee het luisteren naar de openbarende God bemoeilijkt. Op intelligente
manier laat hij de tegenstellingen zien en
laat daarbij weinig kansen tot verzoening.
Men moet zich door deze kritische houding
echter niet laten afschrikken kennis te nemen van dit boek. De S. is heel oorspronkelijk in de uiteenzetting van zijn radicale
gedachten en geeft zelf blijk van een goede
zin voor relativerende humor die hij in deze
tijd altezeer mist.
J. H. Nota

Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 703 pp.,
f 7.50.
De Duitse titel van dit boek luidt 'Aufbau
der Person'. Hiermee is het werk beter gekarakteriseerd dan met de Nederlandse benaming, die ten onrechte doet vermoeden
dat men hier een breed overzicht zou vinden
van de psychologie. Het werk is gegroeid
uit een karakterologische studie en de gerichtheid op de persoonlijkheid die daarbij
past heeft het behouden. In tegenstelling tot
de thans vrijwel algemeen gangbare gerichtheid van de psychologie op de analyse van
feitenmateriaal, heeft dit boek een meer beschouwend karakter in de lijn van het geesteswetenschappelijke denken. In het 'Ten
Geleide' merkt Prof. J. Nuttin op: 'Hoewel
dit leerboek niet kan volstaan ter inleiding
in de hedendaagse wetenschappelijke psychologie, zal de lezer uit dit boek van pro-

Drie belangwekkende
Teilhard-uitgaven
Dr. P. Smulders S.J.:
Het visioen van Teilhard de Chardin

„Door breedheid van documentatie en scherpzinnige verwerking
van het materiaal, heeft Dr. Smulders een boek tot stand gebracht
dat met kop en schouders uitsteekt boven de stroom van commentaren, die voortdurend gepubliceerd worden. Het verschijnen van
zijn boek is geworden tot een evenement in de Kerk, die een antwoord zoekt op de uitdaging van de huidige wereld". (Streven)
„Voor ons tot nog toe het beste boek over het thema Teilhard".
(Dr. N. Wildiers)
368 blz. — Vierde druk — geb. 175 F.
Brieven uit Egypte

Dit boek omvat de tekst van 68 brieven door Teilhard als jongeman
geschreven aan zijn ouders tijdens zijn verblijf als leraar natuur- en
scheikunde aan het college van de H. Familie to Cairo (1905 - 1908).
lirit deze brieven komt Teilhard niet alleen naar voren als een kennelijk door zijn leerlingen bemind docent, maar ook als een reeds
begaafd schrijver. Het lezen van brieven van een groot man heeft
een grotere aantrekkelijkheid boven het lezen van een biografie. De
mens komt er nl. ongedwongener uit naar voren.
224 blz.
ing. 80 F.
1)e Pelgrim van de toekomst

Dit boek bevat de brieven die 'Teilhard heeft geschreven aan de
Franse filosofe en feministe Leontine Zanta. Ze worden voorafgegaan van een uitvoerige situering van de betrekkingen tussen Teilhard en Leontine Zanta door Robert Garric en van een voorwoord
van Henri de Lubac S.J.
144 blz.
ing. 98 F.
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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 industrieen.

BEKAERT
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.

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 ZONIINWOUD
Trams 40 — 45
Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (Al)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1

ROGER, TECHNISCH INSTITUUT SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriöle scheikunde

— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven

Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent in industfiele scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogic voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

KARDINAAL VAN ROEY-INSTITUUT
Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS:
— Lagere Normaalschool : Wetenschappelijke afdeling B
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen
II. MIDDELBAAR ONDERWIJS:
— Oude Humaniora: Grieks-Latijnse Afdeling
— Moderne Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
III. TECHNISCH ONDERWIJS:
— Afdeling Techniek-Wetenschappen
IV. HOGER, NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS
- Middelbare Normaalschool
alle afdelingen naar de onderscheiden keuzevakken
— Hoger Technische School van de le graad
Scheikundige en klinische afdeling
V. P.M.S.-CENTRUM EN GEZONDHEIDSCENTRUM

ST. NORBERTUS INSTITUUT voor VERPLEEGKUNDE
DUFFEL
TEL. 015-319.21
Opleiding tot Verpleegaspirante (15 tot 18
Sanitaire Helpster (15 tot 18
Kinderverzorgster (16 tot 18
Verpleegassistente ( vanaf 18

jaar)
jaar)
jaar)
jaar)

Gegradueerde Verpleegster, Kind erverpleegster, Psychiatrische Verpleegster
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw
Voorbereidende afdeling (17 jaar)

Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

s in w ozefinstituu .
'

Dochters van
Maria

INTERNAA1 — 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 Kunstonderwij s (A7 /A 1) publiciteit-grafiek-onderwij s
Franstalig Sekretariaat
Handelsonderwijs

Lager Onderwijs
Middelbaar Onderwijs

Sedert 1870 legt de

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

H. MAAGDCOLLEGE
Kerkstraat, 60, DENDERMONDE Tel.: 0521210.08
Rijke keuze van onderwijsvormen voor jongens
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Technisch onderwijs (handel, tuinbouw, mechanica)
Oude en nieuwe humaniora
Hoger technisch onderwijs le graad

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar
voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
— 2 jaar studie
Verpleegassistente
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
Telefoon 127.87
Telefoon 144.23
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.

5,44-7•4444,44144444

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

t/4,c244,44.444.44 vow', Ve41,1244,44,ie
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:

INSTITUUT GINSPOEL
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
Technische School „Handel"
Beroepsschool „Huishoudkunde"
Nederlandse en franse afdelingen
Diploma's en getuigschriften gehomologeerd

Meisje,
Gij die verlangt naar jets to verwezenlijken tijdens
uw jeugd
Waarom zoudt gij Been studies aanvangen van

Verpleegster
Alle inlichtingen kunnen aangevraagd worden aan het

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool

Capucienenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. (016) 255 55

DON BOSCO - TECHNISCH 1NSTITUUT

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 - Mono'type - 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.

COTE D'OR
eAveokide-eoididettee

SCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE H. PIUS X
(Verbonden aan de Algemene kliniek St.-Jan)

*
*
*
*
*

Gegradueerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
Voorbereidende
1 jaar
Gebreveteerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
Verpleegassistent(e)
2 jaar
Voorbereidende
1 jaar
Nederlands- en Franstalige afdelingen.
Juffrouwen en jonge Heren.
–
Internaat - Externaat
Inlichtingen en inschrijvingen :
BROEKSTRAAT 100, BRUSSEL — TELEFOON 18.59.00

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.

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

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIkLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industridle 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 didtiek — Graduaat
Drie studiejaren.
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

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

INTERNAAT

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

,St.-gaZeiiPtOtitctut CEiesiesi

‘

Telefoon 81.391

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

HEILI.G HART COLLEGE
's Laudsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.43 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
Externaat Half-in ternaa t Internaat (beperkt)
LAGER ONDERWIJS
MIDDELBAAR ONDERWIJS
Oude Humaniora : Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Moderne Humaniora : Algemeen midd el bare Economische Wetenschappelijke A en B
geen schoolgeld
kosteloze verzekering
Speciale lessen : Dactylo - Piano - Turnen
Zwemmen - Tekenen
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
B 3/B 1
Taal- en Handelsavondschool Boekhouden
—
Vreemde taleu
STUDIE EN BEROEPSORIENTERING - Gratis psycho-medico-sociaal onderzoek.

Voor Al uw Verzekeringen

"SECURITAS" N.V.
De oudste verzekeringsmaatschappij van het land
Gesticht op 29 maart 1819
Gevestigd Kipdorp 46, Antwerpen 1

Tel. (03) 31.48.10. (16 'linen)

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

BOUWMATERIALEN
N.V. SCHEMERS vall KERCHOVE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [03] 76.35.01

ST.-NIKLAAS

Roger instituut Sint-Lukas
PALEIZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 17.30.42
Architektuur*—Stedebouw*—Binnenhuiskunst—Bouwbedrijf*— Schilderkunst*
Beeldhouwkunst Publiciteit—Grafiek — Foto-Film *
* ook toegankelijk voor juffrouwen

SECUNDAIR INSTITUUT
Groenstraat 156, Brussel 3 A7/2 en A7/3 (vanaf 12j.)
Artistieke Humaniora — Plastische 1( unsten — Binnenhuiskunst
Bouwkundig tekenen — Beroepsafdeling Sierkunsten

VRAAG GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN TEL.: 17.30.42

KUNSTDRUKSCHOOL O.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat
Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Technische School.
Aanvaarding na 4e humaniora, 3e middelbare, 3A3 LST.
A 1 Speciale School 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.
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Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is
een scherpzinnig grafoloog. Maar
ons drukkersmerk waarborgt U dat
Uw drukwerk een uitstekende indruk maakt. lao Wij drukken alles:
boekwerk, tijdschriften, handels- en
familiedrukwerk. Alles in een eigen,
moderne stijl, die prettig en verzorgd
aandoet.Wij houden hierbij rekening
met Uw wensen en willen ook U
graag adviseren en ten dienste staan.

drukker# Gregoriushuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 03404-15711

Personalia
Jan P. Schuyf, geboren 1934. Pseud. van L. van
Vlijmen. Studeerde filosofie en Slavische talen
te Amsterdam. Redacteur van het Deventer
Dagblad. Adres: Jan Luykenlaan 86, Deventer.
Prof. Dr. L. H. Janssen S.J., geboren 1921. Is
hoogleraar in Tilburg en Nijmegen in de economic van de ontwikkelingslanden. Hij is directeur
van het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken te Tilburg, dat zich vooral bezig houdt met
de raakpunten van sociale en economische factoren in het ontwikkelingsproces. Adres: Bredase
weg 570, Tilburg.
Dr. Edg. Andries, geboren 1928. Studeerde aan
de St.-Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen,
behaalde het aggregaat S.O.H.G. aan de Rijksuniversiteit te Gent, waar hij in 1963 promoveerde. Leraar economic en vakdidacticus aan
het St.-Thomasinstituut, middelbare normaalschool te Brussel. Werkt mee aan verschillende
tijdschriften (bijdragen over methodiek en economic) en schreef in samenwerking met enkele
collega's een leerboek, 'Levende Economic',
volgens een nieuwe 'integratie'-methode. Adres:
Berchemlei 10, Borgerhout-Antwerpen.
Heinrich Boll, geboren 1917. Soldaat '39 - '45.
Studeerde germanistiek. Sinds '51 uitsluitend
schrijver, lid van 'Gruppe 47'. 0.a. Wo warst
du Adam '51, Und sagte kein einziges Wort '53,
Das Brot der friihen Jahre '55, Biljart um halb
zehn '59, Ansichten eines Clowns '63, Ende einer
Dienstfahrt '66. Adres: Köln-Miingersdorf, Belvederestrasse 35.
Ludo Bekkers, geboren 1924. Sedert 1946 in
dienst bij het N.1.R. (thans B.R.T.). Als eerste
programmator bij de dienst artistieke en educatieve uitzendingen, leidt hij sedert 1958 de kunstprogramma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor
behaalde hij in 1962 de Sinjaalprijs en de eerste
prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
weekblad 'De Nieuwe'. Adres: Lange van Ruusbroecstraat 13, Antwerpen.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in
de Germaanse filologie Gent. Doceert aan het
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding te Brussel, en aan Studio Herman
Teirlinck te Antwerpen. Lid van de Hoge Raad
voor Nederlandstalige Dramatische Kunst. Adres:
Jan van Mirlostraat 1, Edegem (Antwerpen).
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion (I.A.D.) en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel (R.I.T.C.S.) te Brussel. Stage aan de Universite du Theatre des Nations te
Parijs. Programmator bij de filmdienst van de
Vlaamse Televisie. Adres: Frederik van Eedenplein 4, Antwerpen.
G. M. N. Verschuuren S.J., geboren 1946. Studeert antropologie en prehistoric te Leiden.
Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.

Drs. J. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum te
Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde economic aan de Rijksuniversiteit te Gent en handels- en consulaire wetenschappen aan de St.Ignatius Handelshogeschool te Anwerpen. Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'. Adres:
Ergo de Waellaan 5, Deurne - Antwerpen.
Freddie Priem, geboren 1938. Licentiaat Germaanse filosofie Leuven (verhandeling over H.
Boll). Leraar M.O. Nederlands, Engels en Duits.
Adres: Jan Breydelstraat 70, Sint-Andries-Brugge.
L. A. Rood S.J., geboren 1897. Na zijn kandidaats klassieken studeerde hij exegese te Rome
en Jeruzalem. Was exegeseprofessor te Maastricht
van 1935 tot 1955. Is thans werkzaam in de
zielzorg in Duitsland. Adres: Weiden bei KOln,
Aachenerstrasse 312.
Prof. Dr. Michel Dierickxs geboren 1909.
Studeerde te Leuven, Rome (Gregoriana) en
Oxford en promoveerde tot doctor in de kerkgeschiedenis aan de Gregoriana ('De oprichting
der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder
Filips II. 1559 - 1570'). Professor in de kerkgeschiedenis aan de Theologische Faculteit der
Jezuieten te Heverlee-Leuven, redacteur geschiedenis bij Streven vanaf de oprichting. Publiceerde verscheidene boeken en talrijke artikelen in
wetenschappelijke en vulgariserende tijdschriften;
lieeft de leiding van de 'Historica'-handboeken
voor het secundair onderwijs. Adres: Waverse
baan 220, Heverlee Leuven.
J. Groot, geboren 1942. Publiceerde o.a. in
'Maatstaf', 'Hitweek'. 'Barbarber' en het 'Algemeen Handelsblad'. Is werkzaam in het boekenbedrijf. Adres: De Wittenkade 10 III, Amsterdam-W.
Marc Callewaert, geboren 1921. Kunstredacteur
en kroniekschrijver bij Gazet van Antwerpen.
Medewerker B.R.T. en Nieuwe Rotterdamse
Courant. Laureaat Vlaamse Journalistenprijs
(1961), Duitse Reportageprijs (1964), Signaalprijs
1960 voor de kunstkritiek. Stichtte de Groep 58
en organiseerde, als leider van het kunstcentrum
Hessenhuis, in 1959 de eerste internationale tentoonstelling van spatio-dynamische kunst in Belgic. Adres: Boudewijnstraat 3, Antwerpen.
Paul Mertz, geboren 1938. Staffunctionaris op
een groot Amsterdamse reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe Amsterdamse Galerie Pribaut (Wibautstraat
133). Adres: Reinier Vinkeleskade 69 II, Amsterdam-Z.

Typografische verzorging en tekeningen: Jacques Janssen GKf.
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Naar nieuwe kerkstructuren in Belgie?, p.319
Nederland heeft zijn provinciaal concilie. In Belgie daarentegen schijnt er op
kerkelijk gebied heel weinig te gebeuren. Van nieuwe kerkelijke structuren,
waar steeds luider naar gevraagd wordt, is niet alles te verwachten, maar zij
kunnen het nieuwe leven, het nieuwe denken over kerk en wereld gestalte helpen geven. Wel moeten zij dan aan enkele voorwaarden voldoen.

Rome en Utrecht na 7 november 1966, p.328
Uitgaande van de duidelijk aanwijsbare situatie, zoals die uit het museum blijkt,
geeft dit artikel de oorzaak aan waardoor de toestand zo is gegroeid; maar
tevens de geheel nieuwe situatie die dank zij het Concilie en het Pastoraal Concilie tussen de Oud-Katholieke kerk en de Rooms-Katholieke kerk is geschapen.
In dit licht is 7 november 1966 van een bijzondere, en niet alleen symbolische,
betekenis.

Naar de kern van de Vrijmetselarij, p.336
In het komende voorjaar verschijnt van onze vaste medewerker M. Dierickx
een boek getiteld De Vrijmetselarij, de Grote Onbekende (1717-1967). Een
poging tot inzicht en waardering. Dankzij het Grootoosten der Nederlanden
heeft de auteur gedurende maanden vrij kunnen werken in de bibliotheek en
het archief van het Nederlandse Grootoosten te Den Haag. Talrijke gesprekken
met vrijmetselaren in Nederland, Frankrijk en Belgie hebben hem geholpen om
de kern van de echte vrijmetselarij te achterhalen. Deze is heel wat anders dan
de meeste katholieken en buitenstaanders vermoeden. Het artikel bevat twee
paragrafen uit het boek: de eerste werd ontleend aan het 7de hoofdstuk: 'Symbolen en riten in de vrijmetselarij', het tweede aan het 10de en laatste hoofdstuk: 'Riten en beginselen van de regelmatige vrijmetselarij vergeleken met de
kerkelijke principes na Vaticanum II'.

Asger Jorn. Uitverkoop van een ziel, p.346
Als men over de Deense schilder Asger Jorn (°1914) spreekt, denkt men aan
Cobra. Over deze kunstenaarsgroep, waartoe kunstenaars uit Copenhagen (Co),
Brussel (Br) en Amsterdam (A) behoorden, wordt wel eens meer gepraat; over
Jorn zelf, die een van de voornaamste animators ervan was, zeer weinig, te
weinig voor zo'n centrale figuur. Niet Jorns activiteit en biografie staan in het
artikel van Geert Bekaert in het middelpunt, maar de betekenis van zijn werk,
dat en een provocatie en een bevestiging van het 'onbekende' is.

Psychoanalyse, wetenschap van de mens, p. 351
Naar aanleiding van een recent boek wordt gewezen op de betekenis van Freud
voor het begrijpen van de mens. Twee aspecten van de psychoanalyse worden
vooral belicht: de taal en het oedipuscomplex. De taal staat bij Freud centraal.
Een analyse voltrekt zich uitsluitend op het niveau van het spreken en Freuds
grondinzichten kunnen het best begrepen worden in functie van de taal. Het
oedipuscomplex is een structurerende conflictsituatie waarin de concrete mens
wordt wat hij is. Een inzicht in deze conflictsituatie geeft ons een inzicht in het
wezen van de mens met zijn verhoudingen tot de wereld en zijn medemens.

Gesprek met Huub Oosterhuis, p.364
Wie een gebedenboek schrijft, kan niet volstaan met eigen vrome gedachten en
gevoelens te noteren; zeker niet, wanneer dat boek mede gemaakt is met het
oog op het gebruik in de liturgie. De schrijver van 'Bid om vrede', die hier
geinterviewd wordt, is zich ervan bewust dat zijn teksten moeten voldoen aan
eisen van aansprekendheid voor een groot publiek, en dat hij de crisis in het
godsgeloof en het gebed serieus moet nemen — wat betekent dat hij die op zijn
eigen manier tegemoet treedt.

Literatuur als experiment, p. 370
Zowel in de literatuur als in de kritiek kan men tegenwoordig spreken van een
vervreemding tussen auteur en publiek. Literatuur en kritiek worden alsmaar
meer 'gespecialiseerd'. Is het mogelijk ze opnieuw toegankelijk te maken voor
de lezer, zodat hij er eigen opgaven voor het leven in herkent? Bij het onderzoek naar de mogelijkheden hiervan wordt gezinspeeld op recente polemieken,
in Nederland en Frankrijk, over de methode van de literaire kritiek.

Over winnende verliezers, p. 380
De hedendaagse sovjetliteratuur tendeert ontegenzeggelijk naar een existentieler
benadering van de werkelijkheid. Het effect is dat van de veranderde lichtval
door een prisma: het bestaan gaat een gevarieerder en breder spectrum vertonen.
Dit houdt in, dat er ook bij het antwoord op de vraag, wanneer het spel van
het leven gewonnen of verloren is, een kleurverschuiving optreedt: wie algemeen als verliezer beschouwd wordt, kan in feite wel eens de grote winnaar
zijn, terwijl soms ook het omgekeerde het geval is. De recente sovjetliteratuur
geeft hiervan enkele duidelijke voorbeelden.

Naar nieuwe kerkstructuren in Belgie?
Jan Kerkhofs S.J.

Tijdens de Ontmoetingen Kristendom en Wereld 1966 to Antwerpen) werd door
verscheidene sprekers, nog zeer voorzichtig, de vraag gesteld naar nieuwe kerkstructuren in Belgie. Er werd daarbij gewezen op het suggestieve voorbeeld van
Nederland. Nederland is inmiddels, na een uitzonderlijk degelijke voorbereiding
door gespreksgroepen, studiecommissies en wetenschappelijk onderzoek, met
zijn provinciaal concilie begonnen. Daartegenover geeft Belgie het beeld van
verdeeldheid, onzekerheid, gemis aan visie.
Men mag niet zeggen dat er in Belgie helemaal niets gebeurt. In Antwerpen
groeit een diocesane raad. In Gent krijgen de plannen voor een geintegreerde
zielzorg voor Groot-Gent vastere vorm. In Brugge gaan geleidelijk meer dialoogorganen doelmatig werken en het pastoraalsociologisch onderzoek is er
degelijker dan elders in Vlaanderen. In Limburg heeft de recente oprichting
van het bisdom het voordeel dat hier creatief geexperimenteerd kan worden.
In Doornik zoekt Mgr. Himmer op de hem kenmerkende, open wijze naar de
structuren die voor zijn ontkerstend bisdom het meest aangepast zijn. Het
bisdom Namen blijft lijden onder de spanning tussen de twee provincies (en de
twee mentaliteiten) waaruit het bestaat. De pluriforme structuur van het aartsbisdom Mechelen-Brussel beantwoordt enigszins aan het eigen karakter van dit
gebied, waar de hele complexiteit van de Belgische samenleving kerkelijk weerspiegeld wordt. Tenslotte zijn er nog belangrijke interdiocesane structuren,
waarvan sommige uitstekend werken, terwijl andere nauwelijks de naam van
structuur verdienen, zoals de bisschopsconferentie, de vergadering van de
vicarissen-generaal, de Raad van Apostolaatswerken en — ofschoon in mindere
mate, gezien zij toch reeds over een vast secretariaat beschikt — de vergadering
van de hogere oversten der mannelijke religeuzen2.
Het geheel geeft de indruk van veel goede wil, maar van een duidelijke onbeslistheid. De redenen die deze toestand kunnen verklaren liggen voor de hand
en zijn van zeer uiteenlopende aard. De Belgische bisschoppelijke curies waren,
1 Cfr. het verslagboek: Mgr. A. Dondeyne, e.a., De Concilieboodschap voor de Kerk in
Vlaanderen, Davidsfonds, Leuven, 1966.
2 De Unie van de hogere oversten der vrouwelijke religieuzen is daarentegen zeer zwak en
ondoelmatig gestructureerd, in vergelijking b.v. met de Nederlandse SNVR (Stichting Nederlandse Vrouwelijke Religieuzen), de Italiaanse USMI en de Sister Formation Conference
van de U.S.A.
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op enkele belangrijke uitzonderingen na, voor het Concilie minder doelmatig
georganiseerd dan b.v. die van Duitsland of Nederland. De dialoog tussen de
diocesen gebeurde meer door de bijna onafhankelijk geworden gemeenschappelijke diensten van het Interdiocesaan Centrum te Brussel dan door rechtstreeks contact tussen de bisschoppen. Dit contact was zeer sporadisch en
respecteerde angstvallig de quasi-souvereiniteit van elk diocees. De enorme
Belgische bisdommen, die elk gemiddeld meer gedoopten tellen dan welk ander
bisdom ter wereld ook, konden daarenboven onmogelijk een levende dialoog
van leiding en priesters in de zielzorg op gang doen komen. En dat de dialoog
met de wereld van de leken voor het Concilie in werkelijkheid onbestaande was,
bleek niet alleen uit de 'mandaat'-theorie van de Katholieke Actie, maar ook
uit het feit dat het Nationaal Congres voor het Lekenapostolaat in 1956 door
het episcopaat praktisch genegeerd werd en dat er sindsdien ook niets meer in
die zin werd ondernomen op echt nationaal niveau.
Noodzakelijke, relatieve kerkstructuren

Wanneer nu de conciliaire decreten de plaatselijke kerk aansporen om nieuwe
structuren van dialoog en overleg in het leven te roepen, mist men in Belgie op
dit gebied alle traditie en ervaring. Het heeft geen zin individuele personen aansprakelijk te stellen voor een toestand die het resultaat is van jarenlang gegroeide denkgewoonten en praktijken, die Belgie trouwens met vele andere
landen deelt. Het is evenwel een feit dat de behoefte aan doelmatig werkende
en echt gedemocratiseerde overlegorganen met de dag dringender wordt aangevoeld — en dit wellicht meer in het Vlaamse dan in het Franse landsgedeelte.
Dit ongeduld kan gedeeltelijk verklaard worden door de dagelijkse informatie
over Nederland, waar ernstig en voortvarend 3 gewerkt wordt aan het inrichten
van nieuwe, meer operationele kerkstructuren. De hoofdreden lijkt nochtans te
zijn dat vele priesters en leken ontgoocheld zijn omdat er na het Concilie hier
dikwijls gewoon gedaan werd alsof er helemaal geen Concilie was geweest,
alsof er geen grondige wereldlijke en binnenkerkelijke mutatie moest geIntegreerd worden en alsof het 'establishment' rustig kon worden voortgezet. Hiervan zijn de Declaratie van 15 mei 1966 over Leuven, de treurige reacties rond
het geval P. Bruno De Roeck, de blijvende dubbelzinnige houding inzake huwelijksmoraal, celibaat, breviergebed (welke echte hulp krijgt de 'gewone priester'
terzake van de kerkleiding?), de kerkelijke benoemingspolitiek, het frequent
gemis aan belangstelling voor de missieproblemen van de wereldkerk (in casu
vooral de missieroepingen van religieuzen) enz. slechts oppervlakkige symptomen. De kern zit veel dieper. Nog steeds wordt door velen (ook priesters en
leken) de oude structuur krachtig genoeg geacht om de vernieuwing te dragen
en door te zetten: alles zal wel weer goed gaan zodra de kerkelijke kaders en
3 In dit verband is de uiteenlopende manier waarop het woord 'voortvarend' in Nederland
en Vlaanderen gebruikt wordt, heel typisch. In Nederland gaat het steeds meer gewoon
betekenen : 'snel doorzettend'. In Vlaanderen heeft het nog altijd de connotatie 'met te grote
spoed' (redactie).
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het gelovige yolk de nieuwe richtlijnen beginnen uit te voeren. Maar dit is een
fundamentele vergissing.
Een periode in de kerkgeschiedenis is ten einde. Deze periode kan voor Vlaanderen gekarakteriseerd worden enerzijds door het vanzelfsprekend overwicht
van de kerkelijke structuur op het geloofsleven en anderzijds door de even vanzelfsprekende homogene gelovigheid. De kerk in Belgie werd zo goed als niet
getroffen door de zestiende-eeuwse reformatie; zij heeft betrekkelijk weinig geleden onder de Verlichting, en de problemen die het modernisme opriep, werkten bier, althans onmiddellijk, minder ondermijnend dan elders. Maar in de
tweede helft van de 20-ste eeuw is de haag van de omheinde hof zonder veel
overgang en definitief opengebroken. Het nog gelovige antiklerikalisme van
vorige generaties arbeiders en intellectuelen is nu in een min of meer verdraagzame, zelfzekere onverschilligheid (nog weinig in bewust atheIsme) omgeslagen.
Velen vinden scepticisme tegenover het christendom of tenminste distantiering
van de officiele kerk sociaal meer passend dan geloof of trouw aan een aantal
uiterlijke symbolen van kerkelijke gebondenheid. Dit fenomeen, in groep ervaren en aanvaard, is betrekkelijk nieuw, zeker in Vlaanderen, maar de kerk zal
er in versnelde mate mee geconfronteerd worden. De werkelijk gelovenden
van hun kant voelen zich dikwijls ontredderd, tegelijk verplicht tot trouw aan
voorbije (en als zodanig aangevoelde) structuren en denkgewoonten maar de
trouw aan de toekomst doet hen ongeduldig uitzien naar een nieuwe geesteshouding en nieuwe vormen van geloofspraktijk, die steeds maar uitgesteld
worden. Zij verlangen vooral naar een nieuwe, vrijere en meer persoonlijke
wijze van binding aan een kerkinstituut dat scherper dan ooit van het geloof
aan God, aan Christus en de begenadigde mensheid wordt onderscheiden4.
Wanneer dus naar passende kerkstructuren wordt uitgezien, zal men er rekening mee dienen te houden dat Vlaanderen werkelijk niet meer homogeen
gelovig is, dat de kerkstructuren dus niet meer samen kunnen vallen met of
gebonden zijn aan officiele, wereldlijke structuren, dat binnen de huidige kerkstructuren zelf de twijfel en in niet weinig gevallen het ongeloof stevig wortel
hebben geschoten. Vooral echter zal men niet mogen vergeten dat de werkelijk
gelovenden veel minder behoefte voelen aan structuren dan vele kerkleiders
nog steeds denken.
De nieuwe structuren zullen dus pas echt waarde krijgen wanneer ze niet meer
van bovenaf — hoe goed ook bedoeld — worden opgelegd of toegestaan, maar
beantwoorden aan een waarachtige behoefte bij de gelovigen. En deze behoefte
4 Zeer terecht schrijft hierover F. Roustang in een kort, maar ophefmakend artikel van het
Franse tijdschrift Christus, getiteld Le troisiême homme (nr. 52, oktober 1966, p. 567):
„Le clerge dans son ensemble, ne parait guêre prepare a entendre ce deplacement de la
conscience chretienne. Vouloir, par exemple, appliquer le concile par decrets autoritatifs et
les imposer a tous est peut-titre necessaire. Il serait preferable de se rendre compte que, ce
faisant, on revient a une problematique de la loi, anterieure au concile, et que l'on ignore
pratiquement ce que le concile a provoque comme changement radical dans les esprits. De
meme, user toutes ses forces en des reformes de structures revient a passer a cote de ce
troisiême homme qui n'en est plus a se demander s'il faut maintenir ou transformer, mais
qui s'interroge au plus profond sur sa foi et sur le sens qu'elle peut avoir aujourd'hui dans
les relations quotidiennes entretenues avec ses semblables".
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is, zelfs bij de beste gelovigen (misschien vooral bij hen), niet heel groot. Deze
gelovigen zijn op zoek naar nieuwe manieren om op christelijke wijze mens te
zijn en niet naar een nieuwe manier om georganiseerd te worden.
De nieuwe kerkstructuren zullen dus in de eerste plaats, zowel voor de hele
geloofsgemeenschap als voor de individuele of in gezinsverband gelovende
mens, echt dienend moeten zijn. Zij zullen er zo eenvoudig, sober en onopvallend mogelijk moeten uitzien en tevens echt en doelmatig moeten zijn. Hiertoe
is hun werkelijk dialogaal karakter een absolute voorwaarde. Tenslotte moeten
zij (hoe bijkomstig dit ook mag zijn in het licht van wat juist gezegd werd)
toch ook op interdiocesaan niveau uitgebouwd worden, waarbij dan rekening
moet gehouden worden met de eigen Belgische situatie.
Dienende kerkstructuren
De structuur is er om het leven te dienen. De zin van de organisatie van de
Kerk is het charisma, de scheppende kracht van geloof, hoop en liefde, te
dragen en te bevorderen. En dit charismatische leven zal, de wereld dienend,
de wereld door zijn getuigenis naar haar Bron verwijzen. Een kerkstructuur die
hiermee geen rekening houdt en in de eerste plaats bezorgd is voor de handhaving van haar macht en voor haar zelfbeveiliging, kan niet anders dan een
tegengetuigenis worden. Een kerkstructuur die niet primair gericht is op de
gelovige en ongelovige medemens van vandaag, beiden zoekend en in onzekerheid, en aprioristisch zichzelf beschouwt als de hoedster van misschien eerbiedwaardige, maar mogelijk ook niets meer zeggende, onnutte en voorbije riten,
gebruiken en opvattingen, zal de echte geloofsgroei van onze tijd hinderen.
Gezocht wordt naar dat minimum aan kaders dat nodig is om de ontmoeting
van de gelovige met de Heer en met zijn medegelovenden te dragen. Al de rest
wordt als wettisch, vervalsend en ontmoedigend beschouwd. Het zal er dus
vooral op aankomen eerlijke ontmoetingen te bevorderen: tussen de gelovigen
onderling, tussen priesters, religieuzen en leken, tussen bisschoppen, religieuze
oversten en gelovig yolk, tussen zoekende gelovigen en zoekende ongelovigen,
tussen gelovigen van eigen land met gelovigen en ongelovigen van elders in
Europa, de atlantische wereld en de ontwikkelingslanden. Alleen in deze ontmoetingen kunnen we werkelijk ontdekken wat God en wereld vandaag in
ieder van deze dimensies vragen. En in dit gezamenlijk luisterend zich inzetten
kan opnieuw verdiept de kern ervaren worden vn het echte Kerk-zijn: het
dragen van „elkanders last".
Vanuit deze grondhouding zal alles opnieuw geijkt moeten worden en zal zin of
onzin van liturgische viering, gebedsvormen, kerkrechtelijke voorschriften, eretitels, klederdracht, leefwijze van priesters en religieuzen, godsdienstige, priesterlijke en religieuze opleiding, kerkelijke publicistiek, organisatiewezen, enz.
gevonden moeten worden. Met een toenemend respect voor het binnenkerkelijk
pluralisme. Een dienende kerkstructuur houdt tenslotte liefdevol rekening met
het verleden; ze beschouwt echter geen enkele traditie als waardevol op zichzelf,
tenzij in zoverre ze samenvalt met Gods levende aanspraak vandaag.
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Dialogale structuren

Het motu proprio Ecclesiae Sanctae van 6 augustus 1966 voorziet, in aansluiting bij het conciliedecreet Christus Dominus over het bisschopsambt, voor
ieder bisdom de oprichting van een priesterraad en van een diocesane pastorale
raad. De taak van deze laatste wordt als volgt omschreven (nr. 16, par. 1): „De
pastorale raad heeft tot taak om alles wat het pastorale werk betreft, grondig
te onderzoeken, te doordenken en daaruit praktische conclusies te trekken,
zodat de overeenstemming van leven en activiteit van het Godsvolk met het
evangelie wordt bevorderd". De bedoeling is wel duidelijk het collegialiteitsprincipe met zijn geordende democratische inslag ook op diocesaan niveau
door te trekken en priesters en leken zo actief mogelijk bij de kerkelijke vernieuwing in te schakelen. Deze advies- en overlegorganen hebben slechts zin
indien zij bijdragen tot een reele doorstroming van beneden naar boven en
omgekeerd, indien zij het gezonde binnenkerkelijke pluralisme oprecht eerbiedigen en door geregelde, eventueel omwille van de continufteit deelsgewijze
ledenvernieuwing de institutionele verstarring van meet of aan uitsluiten.
Gaat men voort op de huidige projecten en de ruime consultaties die hieraan
vooraf zijn gegaan, dan lijkt de oprichting van de priesterraden in deze richting

te zullen verlopen. Hetzelfde kan echter nog niet gezegd worden van de diocesane pastorale raden, die nochtans veel belangrijker zijn dan de priesterraden.
Men ontkomt niet aan de indruk dat, hetzij vanwege een soort post-conciliaire
denk-vermoeidheid (ook bij leken vast te stellen), hetzij door gemis aan verbeelding, hetzij door overlast van werk in de diocesane curies, de diocesane
pastorale raden nogal willekeurig of helemaal niet worden voorbereid. Toch
schijnt er een zekere consensus te groeien die in de volgende richting wijst.
Principieel wordt een zo groot mogelijke beinvloeding van de besluitvorming
aanvaard, vooral in functie van de eenheid van het pastoraal beleid. De raad
dient advies te verstrekken tot een betere coOrdinatie en een grotere horizontale
communicatie tussen al de bestaande organismen welke zich met de diocesane
pastoraal bezighouden. De raad vervangt niet de bestaande gespecialiseerde
organen. Zijn taak is van algemeen adviserende aard. Zo heeft de raad geen
directe bevoegdheid over de interne structuur van het onderwijs. Hij kan wel
de plaats van het onderwijs in de concrete pastoraal van het bisdom onderzoeken. De raad zou eventueel het benoemingsbeleid kunnen bespreken en b.v.,
naar de wens van de Parijse priesterraad 5, de bisschop voorstellen zich te laten
bijstaan door een kerkelijke 'personeelschef', die de benoemingen voorbereidt
in onderling overleg met de betrokkenen en rekening houdt met de pastorale
planning op langere termijn. De raad zou vragen kunnen stellen in verband
met de apostolische prioriteiten; hij zou ook een betere informatie bezorgen
over de rale problemen, en daartoe eventueel gespecialiseerd onderzoek laten
verrichten. Een voorbereidende nota van de ARAW (Algemene Raad van de
Apostolaatswerken) vervolledigt deze taakomschrijving met de volgende bemer5 G.E.R.P.A.C. (Groupe d'etudes et de recherches pour l'application du concile dans le
diocese de Paris). Ook in het Amerikaanse bisdom Detroit is een 'personnel commission'
opgericht.
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king: „Omwille van het wederzijds vertrouwen en de samenwerking (met de
bisschop) is het uitermate wenselijk dat de raad ook zeif het initiatief kan
nemen tot het uitwerken van adviezen. Om dezelfde reden is het tevens ten
zeerste wenselijk dat de bisschop een eventueel niet aanvaarden van een advies
in de mate van het mogelijke motiveert. Langs de andere kant zal de raad de
beslissingsverantwoordelijkheid van de bisschop volledig dienen te eerbiedigen,
en in vertrouwen soms het niet aanvaarden van een advies aannemen, ook
indien dit niet gemotiveerd wordt, wetend dat het de herder niet altijd mogelijk
is de reden van zijn beslissing publiek te maken".
Volgens het decreet is de bisschop voorzitter van de raad. Daar de raad echter
een adviesorgaan is en de gespreksvrijheid zo groot mogelijk dient te zijn, kan
het voorstel overwogen worden om de effectieve leiding van het gesprek aan
een ander persoon, liefst een leek, toe te vertrouwen. Zo kan ook de noodzakelijke vrijheid van de bisschop om een eigen standpunt te vertolken, beter gewaarborgd blijven6.
interdiocesane structuren
Sommige verantwoordelijken schijnen de stelregel te willen volgen dat vooraleer aan nieuwe interdiocesane structuren dient gedacht te worden, de diocesane
structuren voldoende ingereden moeten zijn. Deze opvatting lijkt onhoudbaar.
Vooreerst omdat de collegialiteit van de bisschoppen (het Concilie voorziet
nationale of regionale bisschopsconferenties) de begrenzing van de pastorale
horizon tot het eigen diocees van meet of aan veroordeelt. Vervolgens omdat
in een dichtbevolkt land als Belgie het leven zelf niet alleen de parochiale,
maar ook de diocesane kaders al lang doorbroken heeft. Onderwijs, Caritas
Catholica, de grote sociale organisaties, massamedia, religieuze congregaties,
jeugdbeweging, weekend-toerisme zijn interdiocesane realiteiten, die onmiddellijk om een interdiocesane gemeenschappelijke pastoraal vragen. Op zijn beurt
veronderstelt dit een interdiocesane pastorale raad, waar in onderling overleg
de grote vragen kunnen besproken worden welke door de versnelde evolutie
van kerk en wereld opgeroepen worden en die in Belgie daarenboven verscherpt
worden door de grote vervlechting van kerkelijke en profane instituties. Zolang
een doelmatige interdiocesane raad niet is opgericht, lijkt een aangepaste
conciliaire vernieuwing halfweg te zullen blijven steken en zal de voorrang
gegeven worden aan het oplossen van deelproblemen boven het aanvatten van
belangrijke gemeenschappelijke vraagstukken.
De vraag aldus stellen is meteen de vinger leggen op een netelig aspect van de
Belgische kerkelijke organisatie. De Kerk in Belgie is immers unitair georganiseerd, d.w.z. dat er een Belgische kerkprovincie bestaat. Een interdiocesane
raad zou dus ook vanzelf heel-Belgisch moeten zijn. Voor wie de toestand
realistisch beschouwt lijkt dit zowel op dit ogenblik als in de toekomst een
utopie te zijn. Een Belgische interdiocesane pastorale raad zal ofwel nooit bij6 Zo b.v. in het bisdom Duluth (Minnesota, U.S.A.), waar een leek aangesteld is als secretaris-generaal van de raad.
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eenkomen ofwel door innerlijke verdeeldheid tot machteloosheid gedoemd zijn.
Geen pastoraal verantwoordelijke hier zal nog denken aan bijvoorbeeld Belgische 'Katholieken-dagen' of een Belgisch provinciaal concilie.
Men zal dus in een andere richting dienen te zoeken. De samenstelling van een
Nederlands- en Seen Franssprekende .pastorale raad (met in beide een vertegenwoordiging van Brussel) lijkt de enige uitweg. Natuurlijk zullen sommigen
opwerpen dat zulks een politieke keuze ten voordele van het federalisme impliceert — alsof het handhaven van de status quo niet even goed als een kerkelijkpolitieke trouw aan de unitaire formule geinterpreteerd kan worden. Beter is
het vanaf het begin de politiek hier buiten te houden en de algemene maatschappelijke realiteit als vertrekpunt te nemen. De christelijke sociale organisaties met hun vormende en apostolische afdelingen zijn alle in twee vleugels, een
Vlaamse en een Franse, met grate interne autonomie opgebouwd; hetzelfde
geldt voor de Vlaamse christelijke cultuurorganisaties, de jeugdbewegingen, de
katholieke radio- en tv-uitzendingen, de hele kerkelijke publicistiek. Zo goed als
alle grote religieuze congregaties (mannen) zijn in twee provincies verdeeld, die
zich wat de opleiding van hun leden betreft steeds meer op horizontaal vlak
onderling groeperen. Tenslotte is er op heel-Vlaams vlak reeds een embryo van
een dialogaal orgaan, de Algemene Raad der Apostolaatswerken, waar de
vicarissen-generaal, afgevaardigden van de grote organisaties en van een aantal
apostolische groepen gelegenheid tot ontmoeting vinden. Het is trouwens deze
raad die tot forum diende voor het uitwerken van voorstellen in verband met
de structuur van de diocesane raden.
Op gevaar of voortijdig te schematiseren en in de hoop dat verdere discussies
in ruimere kring de nodige nuances zullen aanbrengen, moet hier toch nog even
verder doorgedacht worden. Het oprichten van twee interdiocesane raden in
Belgie sluit logisch in dat ook het episcopaat in de richting van deze tweeledigheid zou evolueren. Al is het wellicht nog voorbarig al direct te gaan
denken aan de herverdeling van Belgie in twee kerkprovincies met een nationaal en Europees bisdom Brussel, toch dient deze oplossing op langere termijn
niet a priori als utopisch te worden verworpen. Niet zonder grond wordt beweerd dat een vroegere nuntius de oprichting van een Vlaamse en Waalse
kerkprovincie voorstond7 . In het conciliedecreet over het herderlijk ambt van
de bisschoppen in de kerk is een dergelijke mogelijkheid principieel voorzien:
„Een bisschoppenconferentie kan omschreven worden als een vergadering
waarin de opperpriesters van een land of gebied hun pastorale taak gemeenschappelijk uitoefenen om aldus het goede, dat door de Kerk aan de mensen
geschonken wordt, te bevorderen door middel van apostolaatsvormen en planningen welke aansluiten bij de voorhanden leefsituaties" (nr. 38, 1). GrootBrittannie met ongeveer evenveel katholieken als Vlaanderen heeft 26 bisdommen, gegroepeerd in zes kerkprovincies. Portugal met evenveel katholieken als
Belgie heeft drie kerkprovincies en Ierland, met ongeveer 3,5 miljoen katholieken, heeft er vier.
7 Zie in dit verband ook F. Van Bladel s.j., Nieuwe bisdornmen en publieke opinie in Bel-

gie, in Streven, nov. 1961, pp. 174 - 177.
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Daar de grenzen van de bisdommen, op het aartsbisdom na, ongeveer samenvallen met de taalgrens, zou het uitwerken van een tijdelijke tussenformule voor
het aartsbisdom Mechelen - Brussel niet zeer moeilijk zijn. Het voorbeeld van
de recente herstructurering van Parijs zou hier, mutatis mutandis, kunnen
inspirerens . Men zou o.m. kunnen overwegen een hulpbisschop voor VlaamsBrabant en een hulpbisschop voor Waals-Brabant aan te stellen en de Brusselse
agglomeratie zowel in de Vlaamse als in de Franssprekende bisschopsvergadering te laten vertegenwoordigen, terwijl de kardinaal-aartsbisschop van beide
vergaderingen en van beide pastorale raden lid zou zijn 9 . Eventueel zijn nog
andere tussenformules mogelijk.
Vanzelfsprekend zal deze indeling de noodzakelijkheid van een gespreksorgaan
op Belgisch vlak zowel voor het episcopaat als voor de interdiocesane raden
niet wegnemen. Doch het vermoedelijk steriele en waarschijnlijk gevaarlijke
behandelen van heel-Belgische, heel-Vlaamse en heel-Waalse problemen binnen
een nationale bisschoppen-conferentie en een nationale pastorale raad wordt
aldus, althans structureel, in grate mate vermeden.
Over de interne samenstelling en de bevoegdheid van deze Vlaamse, respectievelijk Franse interdiocesane raad kunnen in het bestek van dit artikel slechts
enkele hoofdbeginselen worden voorgehouden. In elk geval dienen vertegenwoordigd te zijn: het regionale episcopaat, de diocesane raden. de interdiocesane apostolische organisaties, de mannelijke en vrouwelijke religieuzen, een
aantal gelovigen, die dan niet als vertegenwoordigers van een groep, doch
omwille van hun persoonlijkheid worden aangetrokken. Minstens de helft van
de leden dienen leken te zijn. Het is natuurlijk aangewezen dat het werk van de
interdiocesane raad steunt op de bestaande interdiocesane studiegroepen en
raden en op de diocesane raden. Zijn taak zal er vooral in bestaan gemotiveerde
adviezen te verstrekken en prioriteiten vast te leggen voor de beleidsvoering
binnen het territorium van de regio 1°. Verder verwijzen wij naar wat over de
diocesane raden werd gezegd.

Besluit
Het mag niemand verwonderen dat de concrete toepassingsmodaliteiten van
het motu proprio slechts geleidelijk en door experiment een bevredigende, meer
definitieve vorm zullen vinden. Belangrijk is dat er een eerlijke poging wordt
ondernomen en men het van meet of aan normaal vindt dat in het komende
decennium de structuur regelmatig opnieuw aan de realiteit getoetst wordt en
herzien.
8 Binnen de kerkprovincie Parijs wordt nog een eigen interdiocesane raad voor de vier bisdommen van de centrale zone voorzien (Parijs, Creteil, Nanterre, Saint-Denis).
9 Het aartsbisdom is op dit ogenblik ingedeeld in vier regionale vicariaten (Brussel, VlaamsBrabant, Waals-Brabant, Mechelen).
10 Bij wijze van voorbeeld geven wij de centrale thema's die de programma-commissie van
de Nederlandse concilieraad uit een grote hoeveelheid onderwerpen selecteerde : Geloven en
geloofsleven in de wereld van nu; de pastorale verantwoordelijkheid van en voor de geloofsgemeenschap (de christelijke levensvormen); de vorming en verantwoordelijkheid van
de christen in gezin en maatschappij ; de verantwoordelijkheid van de christen als staatsburger en als wereldburger, met opdracht tot vrede.
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In elk geval, de revalorisatie van het kerkvolk, het meer dienstbaar maken in de
kerk van het wettelijk land aan het werkelijk land, de geleidelijke omschakeling
van een piramidaal bevelende naar een conciliair luisterende beleidsuitoefening
brengen mee dat overleg en beraad niet langer alleen psychologisch aanbevelenswaardige, doch ook theologisch onmisbare structuurelementen van het kerkelijk leven zijn geworden — althans in beginsel. En om dit beginsel in de
praktijk om te zetten, moeten aangepaste organen van dialoog gezocht worden.
De echtheid van de binnenkerkelijke dialoog zal de echtheid van de dialoog
tussen kerk en wereld bepalen. Juist door de kerkelijke structuren en gewoonten
onder de druk te zetten van het werkelijke leven, kunnen de boven besproken
raden krachtig bijdragen tot een zielzorg die doelmatiger rekening houdt met
de versnelde cultuurverandering. Zo zal het juiste, maar noodzakelijke minimum aan structuren dat de gelovige mens van morgen nodig heeft, door hem
ervaren worden niet als het hinderend harnas van de wet, doch als de dankbaar
aanvaarde steun van de universele geloofsgemeenschap voor de individueel of
in kleine groep in de mensenstad naar het Rijk optrekkende pelgrim.

Rome en Utrecht
na 7 november 1966
P. J. Maan

Wer den Dichter will verstehen,
muss in des Dichters Lande gehen.

Voor het goed begrip van hetgeen gaat volgen, is het goed een uitstapje te
maken naar Utrecht en daar „De Driehoek van St. Marie" te bezoeken, de
plaats die herinnert aan de voormalige kapittelkerk van de H. Maria, waaromheen de kapittelheren woonden in hun claustrale huizen. Na de Reformatie
werd de Mariakerk aan de katholieke eredienst onttrokken en langzamerhand
aan het verval prijsgegeven. In enkele der claustrale huizen stichtte Johannes
Wachtelaar de schuilkerk van Ste Gertrudis. Wie jets van de mentaliteit van de
Oud-Katholieke kerk in het heden wil verstaan, doet er goed aan het museum,
dat in de voormalige kerk in de Mariahoek is ondergebracht, te bezoeken. Niet
omdat de schuilkerkmentaliteit nog in die kerk aanwezig zou zijn, maar omdat
juist de Oud-Katholeike kerk zich de continulteit met het verleden steeds
bewust wil blijven.
Die band met het verleden komt allereerst tot uiting in de relieken die men in
dit museum aantreft, en die afkomstig zijn van de oudste martelaren voor het
Christelijk geloof. Hier valt de nadruk op het oud, in het woord Oud-Katholiek. Daarnaast treft men de relieken aan van St. Willibrordus, en zij onderstrepen dat de Kerk van Utrecht altijd een nationale kerk heeft willen zijn, de
kerk die door Willibrord in deze landen werd gegrondvest.
Die verbondenheid wordt in al zijn facetten geillustreerd onder andere door de
alft (albe) van Bisschop Bernulphus uit de l le eeuw en door de pronkgewaden
van David van Bourgondie, vorst-bisschop van Utrecht, de man die een van de
hoogtepunten vormde van de wereldlijke en geestelijke macht van de kerk aan
de vooravond van de Hervorming. Het is goed, dat ook het andere facet van
die tijd aanwezig is in een der vroege drukken van de werken van Thomas van
Kempen, de exponent van de Moderne Devotie, die van zo grote betekenis is
geweest voor het geestelijk leven in deze kerkprovincie en de wereld daarbuiten.
Het feit van de Schuilkerk illustreert de invloed van de Reformatie, die aan de
wereldlijke macht van de kerk een einde maakte en de kerk dwong tot een
ondergronds bestaan. Johannes Wachtelaar, die de kerk bouwde, werd uit de
provincie Utrecht verbannen, zijn vermogen werd verbeurd verklaard en bovendien moest hij (waarvan?) de kosten van het proces betalen.
Deze Wachtelaar, die zulk een belangrijke rol speelde in de herbouw van de
katholieke kerk in Nederland, liet bij zijn dood een handschrift na, dat een

329

Rome en Utrecht na 7 november 1966

samenvatting behelsde (in meer dan duizend bladzijden!) van het bock van
Cornelius Jansenius, Augustinus.
In het handschrift staat een voorwoord van Petrus Codde, toen Provicaris van
Utrecht, dat de schrijver zijn werk voltooid had voordat „Sanctissimus Dominus Innocentius X" de beruchte (famosas) vijf stellingen had veroordeeld.
Wij willen hier niet ingaan op heel de verwarde en in veel opzichten beschamende geschiedenis rondom het bock 'Augustinus'. Nog minder gaan we in op
het Formulier van Alexander VII, waardoor men moest verklaren dat zich
5 stellingen bevonden in een bock, waarvan de lezing verboden was.
Wij noemen het bier slechts omdat het feit dat men Jansenius niet zonder meer
wilde veroordelen, een diepgaande invloed op de geschiedenis van de kerk
heeft gehad. Men moet hierbij niet denken dat men op de hoogte was van de
subtiele twistpunten die in de discussie rondom Jansenius een rol speelden. Het
ging veel meer om een keuze tussen twee vormen van katholieke levensstijl, die
samen het gezicht van de contra-reformatie hebben bepaald. Een groep, (tot
hen behoorden vooral de Jezuleten) wilde Christendom en kerk dichter tot de
mensen brengen en schuwde daarbij de accomodatie, het zich aanpassen bij
de heersende levensvormen, niet. Daarnaast bestond er een groep die de mensen
dichter bij God wilde brengen door de nadruk te leggen op de verlorenheid
van de mens en het wonder van Gods genade en zoekende liefde. Tot deze
groep behoorde in Frankrijk de kring van Port Royal en in ons museum worden wij welsprekend herinnerd aan de banden die er steeds bestaan hebben
tussen Utrecht en Port Royal. Toen dit klooster in 1709 op bevel van Lodewijk XIV met de grond werd gelijk gemaakt, werden de kostbaarste bezittingen
in veiligheid gebracht en vonden tenslotte een rustplaats bij de Kerk van
Utrecht, die reeds een schuilplaats had geboden aan velen die door de maatregelen van Lodewijk XIV met gevangenschap werden bedreigd. Het is de
vraag of men met Prof. Tans 1 mag stellen dat de ene partij koos voor de
quantiteit en de andere voor de kwaliteit, maar kenmerkende verschillen waren
er wel en zij hebben de geschiedenis bepalend beinvloed.
Maar vertoeven wij nog even langer in het Museum, waar wij naast het dodenmasker van Pascal het sacramentsvelum van Port Royal aantreffen en wij den
wij nog kort onze aandacht aan de figuur van Pasquier Quesnel, die in zijn
Nouveau Testament avec des Reflexions Morales sur chaque verset de gedachten van het Oratorie en Port Royal onder het grote publiek bracht. Ook hij
was gast in de Nederlanden en toen in 1713 door de Bul Unigenitus 101 stellingen uit dit bock veroordeeld werden, ontmoette het protest dat vooral in
Frankrijk brede kringen der bevolking omvatte, bij velen sympathie. Wie in het
Museum de prent ziet waarop de voorstanders van de Bul bezig zijn de stam
van de boom door te zagen waarop zich de apostelen, kerkvaders en pausen
der eerste eeuwen bevinden, begrijpt hoe fel men reageerde op deze Constitutie,
die bijv. het in Nederland gepropageerde bijbellezen verbood.
Al deze dingen bedenkt men, wanneer men vertoeft in de oude schuilkerk. Hoe
weinig had Wachtelaar, vervolgd en verbannen door de Staten, kunnen ver1 J. A. G. Tans en M. Kok,
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moeden dat in 1725, met oogluikende toelating van de regering, een Aartsbisschop van Utrecht zou worden gewijd die niet erkend zou worden door de
Paus van Rome? Dat er twee groepen Rooms-Katholieken zouden zijn: een
groep die bestuurd werd door een Apostolisch Vicaris, gezonden door de Internuntius en: de Rooms-Katholieken van de Oud-Bisschoppelijke Clerezie, bestuurd door een Aartsbisschop van Utrecht die wel de gemeenschap met Rome
zocht, maar afgewezen werd, zolang hij niet bereid was het Formulier van
Alexander VII en de Constitutie Unigenitus te ondertekenen.
In 1763 wordt in een der bijgebouwen van de oude schuilkerk het Provinciaal
Concilie gehouden dat een krampachtige poging demonstreert om de vrede met
Rome te herstellen. De beide gemeenschappen groeiden steeds verder uit elkander, tot het met het herstel der bisschoppelijke hierarchie in 1853 duidelijk
wordt, dat men aan geen verzoening meer gelooft en zo ontstaat er de situatie
dat er twee aartsbisschoppen van Utrecht zijn, zoals er ook twee bisschoppen
van Haarlem bestaan. Heeft men besloten de zaak op te lossen door het probleem te negeren? Als er een nieuwe kerk in Utrecht gebouwd moet worden
voor de Rooms-Katholieken, wijdt men die aan de H. Gertrudis, alsof de
schuilkerk niet aan Ste Gertrudis gewijd was geweest.
De wegen scheiden zich. Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van de
H. Maagd, door de Paus in 1854 afgekondigd, schept het eerste dogmatisch
verschil. Het dogma der Pauselijke Onfeilbaarheid van 1870 verdiept de kloof
en maakt de Bisschoppelijke Clerezie tot een centrum van hen die protesteren
tegen de wijzigingen in de geloofsleer en die zich als noodgemeenschap constitueren in de Oud-Katholieke kerk.
We bedenken dit alles als we de schuilkerk verlaten en zien hoe in de nabijheid
een nieuw kerkgebouw is opgericht. Het is het ontmoetingspunt van alle OudKatholieke gemeenschappen, die zijn samengevat in de Unie van Utrecht, en
die thans kerken omvat in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Polen, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Joego-Slavie en Amerika. De periode van de Schuilkerk
is nu afgesloten mede door de volledige kerkelijke gemeenschappen met de
kerken van de Anglican Communion, die in 1931 tot stand kwam. Er vond op
alle gebieden een herorientatie plaats. In de liturgie werd bij het begin van deze
eeuw een begin gemaakt met de Vespers in het Nederlands. Later werd de
Misliturgie vertaald. Door het verstaanbaar spreken van de priester werd de
actieve deelname van de gelovigen verzekerd, die introitus en vaste misgezangen in het Nederlands meezongen. Later werd de Communie onder twee gedaanten ingevoerd en de geregelde deelname aan de H. Communie bevorderd.
Na lange aarzeling werd in 1921 het verplichte priestercelibaat afgeschaft en
na de oorlog 40-45 kwam het synodaal leven der kerk op gang, waarbij de
adviserende functie der Synode geen belemmering vormde voor de vrijmoedige
gedachtenwisseling.
Een nieuw element was ook de deelname aan de Oecumenische Beweging, die
de kerk voor de noodzaak plaatste eigen geloofsbezit te confronteren met de
gedachtenwereld van de kerken die uit de Reformatie waren voortgekomen.
Daarnaast was er een voortdurend contact met de kerken van de Orthodoxie,
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die in de Oud-Katholieke kerk een gemeenschap herkenden die op hetzelfde
fundament stoelde als zij. Het is begrijpelijk, dat na dit alles de Schuilkerk
steeds meer als museum ervaren werd. Toch had dit museum nog een taak,
omdat het zo duidelijk herinnerde aan de geschiedenis voor 1853. Nu leek het
erop of de Oud-Katholieke kerk de Rooms-Katholieke kerk had afgeschreven,
en toch was het zo als een Oud-Katholiek bisschop eens tegen een Roomskatholieke ambtgenoot opmerkte: we zijn stiefbroers!
Het is een van de vele verdiensten van Paus Johannes XXIII en het Tweede
Vaticaans Concilie geweest dat het contact Rome-Utrecht herleefde. Schrijver
dezes mocht als Waarnemer voor alle Oud-Katholieke kerken het concilie
bijwonen en daar getuige zijn van de ontmoeting der gescheiden broeders en
de vergruizing van de 'image', die men (Rooms en niet-Rooms) van elkaar
geschapen had.
Ik zal nooit vergeten hoe er aan de deelnemers van het concilie een boekje
werd uitgereikt over de voorafgaande concilies en daar n.a.v. het Eerste Vaticanum werd opgemerkt: Tengevolge van de besluiten van dit concilie scheidden
de Oud-Katholieken zich af, maar deze zijn reeds lang uitgestorven!
De herorientering, die het Vaticanum II inluidde, leidde tot een werkgroep van
Rooms-Katholieke en Oud-Katholieke theologen en op initiatief van deze
werkgroep kwam de dienst van 7 november tot stand, waarin de twee Aartsbisschoppen van Utrecht participeerden en namens de Paus mededeling werd
gedaan, dat de kwestie van het Formulier van Alexander VII en de Constitutie
Unigenitus geen hinderpaal meer hoefden to vormen voor een oprechte dialoog
tussen beide kerken.
Deze dienst was van grote betekenis in het kerkelijk bestel van Nederland.
Niet omdat de hereniging der beide katholieke kerken van Nederland hiermee
werd ingeluid, maar wel omdat er een tijdperk mee werd afgesloten. Niet alleen
de ouderen kunnen zich voorstellen hoe bitter het sentiment ten opzichte van
de Rooms-Katholieke kerk was. Dit kwam niet meer, zoals tot het begin van
deze eeuw, tot uiting in felle polemieken, waarin de Oud-Katholieken 'Jansenisten' en de Rooms-Katholieken 'Molinisten' heetten, maar wel in een gevoel
van teleurstelling, dat er aan Roomse zij de geen poging tot begrip gedaan werd.
De invoering van de moedertaal werd argwanend beoordeeld; toen de vastenreglementen werden afgeschaft, heette het dat de Oud-Katholieken het Vasten
hadden opgeheven; toen de biecht niet meer verplicht was als uiting van devotie, hadden de Oud-Katholieken een sacrament afgeschaft. Men betwijfelde de
orthodoxie van de Oud-Katholieken omdat men de leer van de transsubstantiatie niet als laatste woord ten opzichte van de H. Eucharistie zag; de hele
kerkgeschiedenis werd geInterpreteerd alsof de dogma's van 1854 en 1870 reeds
in de 17e en 18e eeuw waren afgekondigd en zo zou een lange catalogus van
klachten kunnen worden opgesteld. Door het samenzijn op de feestdag van
St. Willibrordus werd duidelijk dat voortaan een positieve benadering zou
worden gezocht en het was van groot belang dat het kerkevolk hier direct bij
betrokken was. Vooral zij waren bevangen in een anti-houding ten opzichte
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van elkaar en men ondervond de moeilijkheid voortaan over elkaar te spreken
op een wijze die niet min of meer denigrerend was. Men begreep hoeveel makkelijker het was met elkaar te polemiseren, dan met elkaar broederlijk te verkeren en zo de geschilpunten te bespreken.
Deze dienst was ook van grote betekenis voor de Oud-Katholieke kerken in
het buitenland. In deze kerken kan men een scala opstellen van hun geaardheid
ten opzichte van de Rooms-Katholieke kerk. Deze kerken hebben zich in de
Bisschopsverklaring van 1889 aangesloten bij de protesten van de Nederlandse
kerk tegen Rome en nu zijn ze ook betrokken bij de nieuwe verhouding. Ook
zij zullen hun houding moeten bepalen ten opzichte van de dialoog. Die dialoog
gaat beginnen en door beide kerken in Nederland zijn officiele gedelegeerden
benoemd voor dit gesprek, iets wat ook in Zwitserland reeds geschiedde.
Deze commissie zal zich op een aantal fundamentele vragen moeten bezinnen.
Een richtlijn voor het opstellen van deze reeks problemen zal ze in de geschiedenis moeten vinden, waarbij het er om zal gaan de wezenlijke zaken te onderscheiden van het door de tijdsomstandigheden bepaalde bijwerk. Bestaat er
tussen beide kerken een fundamenteel verschil in het verstaan der genade? Zijn
de verschillen t.a.v. de genade die van de vierde tot de 17e eeuw aan de dag
getreden zijn, ook nu nog aanwezig? Is er een lijn aan te wijzen van het genadebegrip naar de opvatting over de kerk? Hier kan men aansluiten bij de constitutie Lumen gentium, waar een poging gedaan wordt tot een nieuwe aanzet
voor de ecclesiologie. Hier zal ook nauwlettend geluisterd moeten worden naar
de getuigenissen van de H. Schrift, de uitspraken der Oecumenische concilies
van de eerste tien eeuwen en de gedachten der kerkvaders. Immers, juist hierop
berust het protest dat sinds 1870 geuit werd tegen het dogma van de pauselijke
onfeilbaarheid. In 1889 verklaarden de Oud-Katholieke bisschoppen een historisch primaat te willen erkennen, waarbij de bisschop van Rome primus inter
pares zou zijn.
Onderzocht zal moeten worden in hoeverre deze uitspraak te handhaven is in
verband met de Mariadogma's van 1854 en 1950. Hier zal ook het contact
tussen Oud-Katholieken en Orthodoxen een belangrijke inbreng hebben, omdat
deze veel begrip hebben voor de ontwikkeling der Mariologie in de RoomsKatholieke kerk, maar groot bezwaar hebben tegen de dogmatisering van deze
geloofspunten.
Het is bij dit alles van groot belang, dat allerwegen de theologie in beweging is.
Ging het in de 16e en 17e eeuw om het antwoord op de Reformatie, thans is
er de uitdaging van Humanisme, saecularisatie en de niet christelijke godsdiensten. We denken hier aan het woord van Vincentius van Lerinum dat de theologen geen nieuwe dingen moeten bedenken, maar de dingen wel op een nieuwe
manier moeten uitdrukken (non nova, sed nove!). Er zal voor de Oud-Katholieken een bewust gevaar zijn van repristinatie, maar zolang men zich bewust
is van dit gevaar zal het een positieve invloed kunnen hebben. De dialoog kan
geschaad worden door de band met het verleden te verbreken, maar hij kan
slechts slagen, als men de bereidheid heeft door te stoten naar het heden en
naar de toekomst.
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Ik herinner me maar een schoolkwestie uit de geschiedenis van de Oude Kerk:
toen Christenen er tegen protesteerden dat hun kinderen niet werden toegelaten
op heidense scholen! De Oud-Katholieke kerk weet wat het betekent te leven
als een minderheid en het kan inspirerend zijn voor de dialoog, te theologiseren
als kerk en als Christenheid in de minderheid. Bij alle bezwaren tegen de
schuilkerkmentaliteit kan het de kerk toch behoeden voor een machtsdenken,
dat in wezen vreemd is aan het Christendom en verwoestend werkt op de
theologie.
De commissie zal zich ook moeten bezinnen op de praktijk van het „als broeders samen te verkeren". Het is in dit verband nuttig te verwijzen naar de
artikelen die in deze jaargang van Streven werden gewijd aan Intercommunie.
In deze bijdragen wordt het vraagstuk zeer klemmend gesteld ten opzichte van
de communie van Rooms-Katholieken en reformatorische Christenen. Tegen
deze achtergrond lijkt het gesprek tussen Rooms-Katholieken en Oud-Katholieken veel eenvoudiger. Er is hier geen twijfel of de „integra substantia Mysterii eucharistici" (De Oecumenismo 22) is hier aanwezig. Evenmin is er twijfel
aan de geldigheid van de bedienaar. Toch rijst hier de centrale vraag: Is Intercommunie een middel tot bereiking van de eenheid, of is de Communie de
bezegeling van de eenheid? Wij mogen bier herinneren aan de overeenkomst
tussen Oud-Katholieken en Anglikanen, waarin de volgende bepalingen voorkomen:
1. Elke kerkgemeenschap erkent de katholiciteit en onafhankelijkheid van de
andere en handhaaft daarbij eigen katholiciteit en onafhankelijkheid.
2. Elke kerkgemeenschap stemt er in toe de leden der andere kerkgemeenschap
te laten deelnemen aan de sacramenten.
3. De intercommunie eist niet van elke kerkgemeenschap het aannemen van
iedere leerstellige mening, sacramentele plechtigheid of liturgische praktijk die
de andere kerkgemeenschap bent, maar zij sluit in, dat elke kerkgemeenschap
gelooft, dat de andere al het wezenlijke van het christelijk geloof bent en
vasthoudt.
Vooral bij dit laatste punt worden we herinnerd aan wat het Vaticanum II in
het decreet over het Oecumenisme gezegd heeft over de hierarchic der dogma's
en het zal een spannende zaak worden op welke wijze „het wezenlijke van het
christelijk geloof" door de commissie zal worden omschreven. Het zal evenwel
duidelijk zijn, dat er mogelijkheden zijn tot incidentele intercommunie, voordat
er een officieel akkoord in deze zal zijn bereikt. In dit verband rijst ook de
vraag of men onderscheid kan maken tussen geloof en confessie, waardoor
Oud-Katholieken en Rooms-Katholieken hetzelfde geloof zouden kunnen hebben ondanks een verschillende catechismus (c.q. geloofsbelijdenis).
Als het erom gaat als „broeders samen te verkeren" mogen we de zusters niet
vergeten, en het is vanzelfsprekend, dat ook het gemengde huwelijk punt van
bespreking zal uitmaken. Hier is het van bijzonder belang, dat hier de OudKatholieke kerk in overeenstemming met de oudste gegevens een sacrament
van huwelijksinzegening kent, en bezwaar heeft tegen het „sacrament van het
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huwelijk". De Oud-Katholieke kerk maakt onderscheid tussen het contract en
het sacrament. Men erkent de huwelijkssluiting op het Stadhuis en wil graag
de zegen des Heren aan dit huwelijk verbinden. Een huwelijk tussen een
Rooms-Katholiek en een Oud-Katholiek kan zonder bezwaar in een OudKatholieke kerk worden ingezegend. Trouwt een Oud-Katholiek met een Protestantse partner, dan is hiervoor een speciaal formulier van huwelijkswijding,
dat zo gemaakt is, dat ook de niet-katholieke partner het kan onderschrijven.
Ook bier kan men vaststellen dat de theologie rondom het huwelijk 'en route'
is en dat dit het begrip voor elkaars standpunt kan bevorderen.
Het mag verblijdend genoemd worden dat de Oud-Katholieke kerk daadwerkelijk betrokken is bij het Pastoraal Concilie. Wanneer dit concilie naar plan
verloopt, zal hier zeker een gunstige context gevonden worden voor verdere
contacten tussen beide kerken.
Er zullen namelijk wegen gezocht worden om dit contact niet slechts in de
commissie voor het gesprek of in de adviesraad van het Pastoraal Concilie te
onderhouden, maar het ook op andere niveaus te laten doorwerken. Het was
nuttig dat in de dienst van 7 november delegaties uit alle plaatsen aanwezig
waren, waar en Oud-Katholieke en Rooms-Katholieke parochies gevestigd
waren en hier werden dus mogelijkheden geboden voor contacten op parochiaal
niveau. De numerieke kleinheid van de Oud-Katholieke kerk verhindert dat
deze ontmoeting in brede kring verwerkelijkt zal worden, maar toch zullen de
mogelijkheden die er zijn, moeten worden uitgebuit. Reeds werden RoomsKatholieke kerkgebouwen ter beschikking gesteld voor Oud-Katholieke diensten en juist op die manier wordt het voor het kerkvolk manifest, dat er een
andere tijd is aangebroken. Ik geloof dat juist op deze wijze bepaalde weerstanden kunnen worden doorbroken en men gaat besef fen hoe groot de verbondenheid kan zijn tussen deze gescheiden kerken. Er zullen zeker mogelijkheden gevonden worden tot participeren in elkaars diensten of het houden van
gemeenschappelijke godsdienstoefeningen, opdat daardoor de kennis van elkaar
(vaak ontstellend klein) bevorderd wordt.
De Oud-Katholieke kerk na 7 november 1966?

Mogen wij nog even terugdenken aan ons bezoek aan de schuilkerk?
We werden daar herinnerd aan de achtergrond van de kerk van Utrecht. Zij
kan zich ook nu nog herkennen in de kerk der eerste eeuwen en voelt zich in
continulteit met de kerk die door Willibrordus werd gesticht. Ze staat wat
argwanend tegen de vorst-bisschoppen der middeleeuwen, maar voelt zich
verbonden met het werk van Thomas a Kempis. Zij bewondert het werk van
Wachtelaar en zijn medestrijders en zal nooit erkennen dat met de Reformatie
de kerk in Nederland uitgeroeid was en door missionarissen weer moest worden
gesticht. Zij zal zich niet meer buigen over het werk van Jansenius, maar wel
oog blijven houden voor de diepste bedoelingen van zijn theologie. Zij zal niet
onkritisch staan tegenover Quesnel en zijn medestanders, maar zich nog meer
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hoeden voor het andere uiterste standpunt, dat in de veroordeling van Quesnel
tot uiting kwam. Zij zal met grote dankbaarheid beseffen dat de schuilkerkperiode afgelopen is, en dat zij door de Unie van Utrecht verbonden is met
zusterkerken in het buitenland en een wereldwijd uitzicht geniet door de Full
Communion met de Anglikanen. Zij zal zich, anders dan haar voorouders,
bewust zijn van haar taak in de Oecumenische Beweging en met enig ongeduld
de afsluiting van de Intercommuniegesprekken met de Oosterse Orthodoxie
afwachten.
Wanneer we deze dingen overwegen en we denken aan de 7e november, dan
kan ons de angst om het hart slaan. Hoe kan deze kleine kerk ook deze laatste
verruiming van haar gezichtsveld verwerken?
Er zijn twee uitersten.
Men kan het kleine scheepje van de kerk van Utrecht zien dobberen, voortgetrokken in het kielzog van het Roomse galjoen.
Men kan het scheepje van de kerk van Utrecht zien als de loodsboot, die het
logge gevaarte van Rome's kerk de juiste koers wijst.
Tussen deze twee uitersten zijn vele mogelijkheden en de toekomst zal leren,
welk opschrift het hoofdstuk der vaderlandse kerkgeschiedenis dat 7 november
begonnen is, dragen zal.
Zeker is alleen dat het doel van beide schepen hetzelfde is.
God de Vader geve het goede bestek, God de Zoon de juiste koers en God de
H. Geest de stuwing van zijn bezieling.

Naar de kern

van

de vrijmetselarq *

M. Dierickx S.J.

De initiaties of in.wijdingsriten
De vrijmetselaren duiden graag hun arbeid aan als het beoefenen van de
Koninklijke Kunst. Reeds Anderson gebruikte in zijn Constituties van 1723
herhaaldelijk deze uitdrukking, en hij voegde er zelfs aan toe, dat men van
Koninklijke Kunst sprak omdat koningen de edele bouwkunst altijd beschermd hadden: dat is een pseudo-historische verklaring. Salomo, de bouwer
van de tempel te Jeruzalem, is echter zo met de symboliek van de vrijmetselarij
verweven, dat er hoogstwaarschijnlijk een nauwe band bestaat tussen de
koninklijke bouwer en de Koninklijke Kunst. Wat de juiste toedracht nu ook
moge zijn, veel belangrijker is de vraag wat men met deze mooie benaming
bedoelt.
Aanvankelijk had de term Koninklijke Kunst betrekking op de specifiek eigen
werkwijze in Open Loge. Thans echter gebruikt men haar geregeld om de
beoefening van de levenskunst aan te duiden die zich geinspireerd weet door de
gedachten en idealen van de vrijmetselarij als levensbeschouwing. Toch blijft
nog steeds gelden dat wellicht andere organisaties naar hetzelfde doel kunnen
streven, maar dat de vrijmetselarij werkt „op de haar eigen wijze". Ook de
beroemde Britse definitie van de vrijmetselarij zegt dat deze „a peculiar system
of morality, veiled in allegory and illustrated by symbols" („een speciaal
ethisch stelsel, gehuld in allegorie en verlicht door symbolen") is, met de klemtoon op peculiar, speciaal. Wat is er nu eigen aan de werkwijze van de vrijmetselarij? Daartoe moeten wij een en ander over de initiaties meedelen.
lnitiatie komt van het Latijn initium, begin, dat zelf komt van Mire, binnengaan, en dus betekent geinitieerd worden, een begin maken met iets, binnengaan in iets. Hier bedoelt men ermee: iemand in de Broederschap opnemen
volgens de oude maconnieke riten. Soms spreekt men van inwi/ding, en men
denkt hierbij aan de mysterien van de oudheid, maar „vrijmetselarij is geenszins
louter een anachronistisch overleven van deze riten" (Brown), zoals vrijmetse* De twee delen van dit artikel zijn twee paragrafen ontleend respectievelijk aan de hoofdstukken VII en X van een boek dat, naar aanleiding van de oprichting der eerste Grootloge
te Londen twee-en-een-halve eeuw geleden, in het voorjaar van 1967 zal verschijnen: Prof.
Dr. M. Dierickx S.J., De Vrijmetselarij, de Grote Onbekende (1717-1967). Een poging tot
inzicht en waardering. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen; C. A. J. van Dishoeck, Bussum, 1967, ca. 275 pp., 16 buitentekstplaten.
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larij geen godsdienst is. Om het precies te zeggen: men wordt aangenomen tot
Leerling, bevorderd tot Gezel en verheven tot Meester.
Zoals men weet, houden de vrijmetselaren er volstrekt aan, deze 'inwijdingsriten' geheim te houden, niet alleen voor buitenstaanders maar ook voor de
kandidaten voor de initiatie. Het veelbesproken 'geheim' van de vrijmetselarij
bestaat grotendeels hierin. Bij de initiatie komt het aan op een persoonlijke
beleving, een persoonlijk doormaken van de opgang van de duisternis naar het
licht, en nu menen ze dat dit niet mogelijk is indien de kandidaat de ritus reeds
in alle details kent.
Het is in dit boek niet de bedoeling een grondige studie te maken van de
initiaties, die uitermate verschillen volgens de riten en volgens de landen. Wij
zouden het trouwens onpassend vinden al te veel in details of te dalen. Wel is
het voor onze opzet onontbeerlijk althans de grondrichting en enige specifieke
elementen aan te geven.
De symbolische graden, ook Blauwe Vrijmetselarij of Johannesloges genoemd,
gaan uit van het gegeven van de tempelbouw van Salomo te Jeruzalem. in de
eerste twee graden, die van Leerling en van Gezel, is dit aanwezig in zijn meest
ongedifferentieerde vorm: het gaat om het bouwen van een tempel als symbolisch gegeven.
Bij de initiatie tot de eerste graad geeft in sommige landen de Achtbare Meester
aan de Leerling de Maatstok, de Hamer en de Beitel en hierbij zegt hij: „De
Maatstok van vierentwintig duim verbeeldt de vierentwintig uren van de dag,
waarvan wij een deel door moeten brengen in het bidden tot de Almachtige
God, een ander deel door te werken en te rusten, en een ander deel eindelijk om
een vriend of een Broeder in nood te helpen, zonder nadeel voor ons of ons
gezin. De Hamer verbeeldt de kracht van het geweten (. . .). De Beitel toont
ons de voordelen van de opleiding, die alleen van ons waardige leden van een
regelmatig gevormd broederschap kan maken".
De Achtbare Meester wijst dan de aangenomen Leerling op zijn plichten tegenover God, zijn medemensen en zichzelf. Want alles gebeurt „in naam van de
Opperbouwmeester des Heelals". Slothouwer geeft de diepe betekenis van dit
werken aan door erop te wijzen „dat wij Wijsheid, Kracht en Schoonheid
ontvangen als gaven uit Gods hand, dat wij, in het bouwen aan de Tempel der
Mensheid, Gods mede-arbeiders mogen zijn, dat al ons werken en bouwen
tevergeefs zal zijn als het niet afgeleid wordt van de Goddelijke Geest, dat
wij geloven mogen in de zegen die rust op datgene wat gedaan wordt 'in naam
van de 0 . . B .
d
. H . • .' ".
In de Meestergraad echter wordt het abstracte gegeven van het bouwen van
een tempel in het algemeen nader begrensd door een tragisch gebeuren dat zich
voltrekt binnen het symbolisch beeld van de tempelbouw. Het rituaal kringt
om Hiram Abiff, de legendarische bouwmeester van de tempel van Salomo.
Hier komt het initiatiegegeven tot zijn voile ontplooiing en krijgt zijn typisch
maconnieke vorm in een eigen mythe, die wel stoelt op gegevens uit de bijbel
(1 Kon. 6 en 7; 2 Kron. 2 en 4), maar toch niet rechtstreeks aan de bijbel is
ontleend. Hirma Abiff, de legendarische bouwmeester van de tempel van
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Salomo, werd — aldus de mythe — door drie Gezellen vermoord omdat hij
weigerde hun het Geheim Meesterwoord mee te delen. Zij begroeven hem en
plantten een acacia boven zijn graf, en het Meesterwoord ging verloren. Dit
is een zeer rijk mythisch gegeven dat op verschillende wijze door de ritualen
wordt uitgebeeld.
Het Rituaal van het Belgisch Grootoosten van 1883, dat werd opgesteld door
Br . Graaf Goblet d'Alviella, professor in de godsdienstgeschiedenis aan de
vrijzinnige universiteit van Brussel, zegt: „In werkelijkheid omsluiert deze
legende de oudste en tevens meest verspreide mythe, de eenvoudigste en de
diepste van alle mythen die de kindsheid van de menselijke gemeenschappen
hebben verlicht. Het is de legende van Prometheus, van Hercules, van Mithras,
van Osiris, van Adonis, van Christus, van al deze kosmische helden die op
gelijke manier onder de slag van het verraad bezweken, om vroeg of laat met
een nieuwe luister te herrijzen. Het is, met een woord, de oude zonnemythus die
men aan de oorsprong van alle oude godsdiensten vindt; het is de verzinnebeelde geschiedenis van de fenomenen welke de jaarlijkse wenteling van de
aardbol of liever de schijnbare bewegingen van de zon verwekken (. .)". Dit
is een uitgsproken syncretistische tekst, die gelukkig in het Rituaal van Nederland niet voorkomt. Christenen zullen er geen bezwaar tegen hebben dat Christus vergeleken wordt met de zon: ook in het zo mooie Exultet van de Paasnacht wordt Christus de Lucifer, de Lichtbrenger, genoemd, en in de onlangs
ontdekte graven onder de Sint-Pietersbasiliek te Rome wordt Christus uitgebeeld als de Lucifer op de zonnewagen. Maar in een rituaal Christus, Gods
eniggeboren Zoon, in een adem noemen met Mithras, Osiris en Adonis, die
legendarische godheden, dat voelt een gelovige christen aan als een heiligschennis.
Met Rev. Covey Crump, in zijn The Hiramic Tradition, kan men zich afvragen,
waarop deze legende esoterisch alludeert. Slaat zij op Thomas Beckett (vermoord in 1170), die men zo dikwijls verwarde met de apostel Thomas, of op
Jacques de Molay, de laatste Grootmeester van de Tempeliers, die in Parijs
in 1314 op de brandstapel stierf als slachtoffer van Koning Filips IV de Schone,
of op de Stuart-koning Charles I, die in 1649 op het schavot stierf, of doelt
men op een middeleeuwse Meester-Metselaar die in duistere omstandigheden
werd omgebracht? Of is het, zo vraagt Covey Crump zich af, een allegorie
op de val van de mens in de oertijden: „Drie samenzweerders — Adam, Eva en
het Serpent — hadden de verplichting, niet te pogen zekere Geheimen te achterhalen waarvan zij uitgesloten waren"; zij probeerden het toch en werden uit
het aards paradijs gewezen. Of was de echte Hiram Christus zelf, die de val
kwam herstellen? Hij toch zei aan zijn voornaamste apostel: „Gij zijt steenrots
en op deze steenrots zal ik mijn Kerk bouwen" (Mt. 16. 18); terwijl Paulus aan
de Efesiers schreef dat de Kerk gelijkt op een tempel „gebouwd op de grondslag van apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus de hoeksteen is" (Efes.
2. 20). Drie samenzweerders, Judas, Caiphas en Pilatus brachten hem om het
leven, maar hij verrees: „Ik ben de Verrijzenis en het Leven".
Het ligt heel en al in de lijn van het allusieve spel, zo eigen aan de vrijmetselarij,
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om met opzet al deze mogelijkheden open te laten. Aan dit ene voorbeeld
kunnen 'profanen' nu eens duidelijk aanvoelen hoe de symboliek door de vrij metselaren wordt gehanteerd en een zeer diepe betekenis krijgen kan.
In de 18e eeuw werden in Engeland alleen de drie symbolische graden van
Leerling, Gezel en Meester beoefend, behalve dat de 'Antients' ook de graad
van het Heilig Koninklijk Gewelf beoefenden als een noodzakelijke aanvulling
van de Meestergraad. Ook, toen in 1813 de 'Antients' en de 'Moderns' de
United Grand Lodge van Engeland vormden, kwamen zij tot een gemeenschappelijke verklaring die beiden bevredigde en die wel typisch Engels is:
er werd namelijk „declared and pronounced that pure Ancient Masonry consists of three degrees and no more, viz., those of the Entered Apprentice, the
Fellow Craft, and the Master Mason, including the Supreme Order of the Holy
Royal Arch" („zij verklaarden dat de zuivere vrijmetselarij bestaat uit drie
graden, en niet 'neer, nl. die van Leerling, Gezel en Meester, met inbegrip van
de Verheven Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf").
Het bouwen van een gewelf werd als het toppunt van vakmanschap beschouwd
in de metselarij. En zo is ook de graad van het Heilig Koninklijk Gewelf eigenlijk de bekroning van de hele vrijmetselarij. Deze graad, volgens de Engelse
ritualen beoefend, behelst, naar Redfern Kelly zegt, „de kwintessens van de
orthodoxe maconnieke filosofie. Zijn symbolisme is van het meest geexalteerde
en sublieme soort, en zijn mooi rituaal drukt de hoogste idealen uit, verbonden
met het intieme zoeken naar, en het uiteindelijk ontdekken van het Goddelijk
Licht en de Goddelijke Waarheid. Zonder de graad van Royal Arch, zouden de
voorafgaande verscheidene graden onvolledig en inconsequent zijn". Vaak
wordt deze graad als typisch joods voorgesteld. Eigenlijk, als men er dieper op
ingaat, wordt een oud-testamentisch gegeven nieuw-testamentisch geinterpreteerd: de vreemdeling wordt huisgenoot.
Daarmee is echter het rijke symbolische gegeven van de Meestergraad alles
behalve uitgeput en tot zijn laatste elementen uitgewerkt. Maar, wil men verder
gain, dan moet men kiezen en een of ander element uitwerken. In andere maconnieke werkwijzen kan men het algemene symbolisch gegeven in verticale zin
beperken door het een specifieke betekenis te geven, bijv. een christelijke. Men
kan het algemeen symbolisch gegeven, het dramatisch gebeuren van de Meestergraad, ook uitwerken in horizontale zin: „a. door de moord op Hiram Abiff is
de orde der dingen verstoord; dit vergt een delging van schuld en derhalve een
zoeken, vinden en bestraffen (...) van de plegers van de aanslag; b. met de
dood van Hiram Abiff komt de bouw tot stilstand; er moet een nieuwe, zo
bekwaam mogelijke bouwmeester worden gevonden, die de arbeid zal kunnen
voortzetten en de bouw tot een zo goed mogelijk einde zal brengen; c. met het
neerslaan van Hiram Abiff is het Meesterwoord verloren gegaan, en dit woord
dient met inspanning van alle krachten terug te worden gevonden" (Pott). Men
net onmiddellijk de mogelijkheid tot het vormen van talrijke andere maconnieke werkwijzen.
Terwiil nu de Engelsen, zoals wij reeds zeiden, zich in de loop van de 18e eeuw
strikt hielden aan de drie traditionele graden (met die van Royal Arch), gingen
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de Fransen heel anders te werk. „Het is wellicht niet toevallig dat al die andere
vormgevingen het veelvuldigst zijn ontstaan in het Frankrijk van de achttiende
eeuw. In het Frankrijk van de pracht en praal aan het hof der Lodewijken,
doortrokken van de elegante levensstijl der toenmalige elite, het Frankrijk van
de rococo met haar zwierige en sierlijke vormen, bij uitstek de tijd waarin de
levensuitingen doorglansd waren met een speelse geest, maar ook een tijd waarin de mens nog sterk het vermogen tot associatief denken bezat, zo noodzakelijk voor de beoefening van de Koninklijke Kunst" (Boerenbeker).
En zo ontstonden in het midden van de 18e eeuw in Frankrijk talrijke andere
magonnieke werkwijzen die het symbolisch gegeven van de drie Symbolische
Graden verder uitwerkten. Deze zogenaamde graden ontwikkelden zich in het
wilde weg en maakten hun eigen ontwikkeling door. Na enige tijd wilde men
dan toch een zekere onderschikking aanbrengen: daar de graden bestonden
voor de systemen, heeft men, zo goed en zo kwaad als het ging, een bepaalde
rangorde aangebracht. Een van de belangrijkste systemen was de zogen. Rite
de Perfection, die uit 25 graden bestond. Hieruit hebben zich dan de twee
beroemde stelsels ontwikkeld: de Rite Francais met zeven graden, en de Aloude
Aangenomen Schotse Ritus met 33 graden. Bij het uitdenken van benamingen
heeft men getracht elkaar te overtroeven door pompeuze namen die soms aan
het belachelijke grenzen. Deze graden hebben zich bijzonder ontwikkeld in
Frankrijk en in de onder sterk culturele invloed van Frankrijk ontstane Verenigde Staten van Amerika, zoals wij op onze dagen nog constateren.
Laten wij nu hetgeen wij hier op abstracte wijze hebben gezegd, concreet aantonen in de 18e graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus, Soeverein
Prins van het Rozekruis. Deze graad immers heeft het symbolisch gegeven van
de tempelbouw en de moord op Hiram zowel horizontaal als verticaal uitgebouwd: na de bouw van de Tweede Tempel onder Zorobabel na de Babylonische Gevangenschap, uitgebeeld in de 15e en 16e graad, gaat het in deze
graad om de bouw van de Derde Tempel, waar Jezus op doelde toen hij van
zichzelf zei: „Breekt deze tempel of en binnen drie dagen zal ik hem opbouwen" (Jo. 2, 19).
Bij de opening van het kapittel waarin deze graad wordt verleend, bidt de
'Chaplain': „Almachtige, eeuwige God, geef ons vermeerdering van Geloof,
Hoop en Liefde; en opdat wij verdienen te verkrijgen wat Gij belooft, doe ons
beminnen wat Gij gebiedt. Door Jezus Christus, onze grote Emmanuel. Amen".
Welnu dit is, behalve de clausule, de oratie van de Mis van de dertiende zondag
na Pinksteren bij Anglikanen en Rooms-Katholieken.
Het Engelse rituaal — zoals trouwens de oude Franse ritualen van de 18e eeuw
— geeft duidelijk Geloof, Hoop en Liefde als de krachtmiddelen aan met
welker help men uiteindelijk het Woord terug zal vinden: „The virtues" „by
whose assistance" de kandidaat „may be led" tot de ontdekking van het Verloren Woord.
Een oud Frans rituaal stelde in magonnieke termen het drama van Golgotha
aldus voor: doordat de vrijmetselaren, die stenen tempels bouwden, hun plicht
hadden verzaakt, besloot de Opperbouwmeester deze stoffelijke tempels te
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vernietigen om een geestelijke, onverwoestbare tempel op te richten (Apoc. 8,
9 en 11). De Kubieke Steen doorstond de grootste ziele-angsten en weende
bloed en tranen; de hoeksteen werd uit de tempel gerukt; de Roos werd geofferd aan een kruis op een heuvel. Daardoor was de vrijmetselarij vernietigd;
de tempelvoorhang scheurde, duisternis verbreidde zich over de aarde, het licht
verdween, de werktuigen braken middendoor, de Vlammende Ster werd gedoofd en het Woord ging verloren. Maar na drie dagen verscheen het Licht
opnieuw, het Woord was weergevonden en de Kubieke Steen werd veranderd in
de mystieke Roos die bloeide aan het kruis. Maar alleen de vrijmetselaren die
door een reis van drieendertig jaren de Nieuwe Wet hadden gevonden, uitgedrukt in Geloof, Hoop en Liefde, werden deelachtig aan het wonder. Zij bouwden geen stenen tempels meer, maar een geestelijke tempel.
Bij de initiatie vangt de reis van drieendertig jaren aan: door zeven ommegangen om het Tableau ontdekt de kandidaat gaandeweg Geloof, Hoop en Liefde,
de deugden die hem zullen voeren tot het Licht. Rafael leidt hem door de duisternis heen naar de poort van de lichtende tempel. Hier worden hem slechts
vier korte vragen gesteld:
„Waarvandaan komt gij? — Van Judea.
Langs welke plaats reisdet gij? — Langs Nazareth.
Wie was uw geleider? — Rafael.
Van welke stam zijt gij? — Van de stam van Juda".
De beginletters vormen het bekende INRI: „Jesus Nazarenus Rex Judaeorum",
„Jezus van Nazareth, Koning der Joden". Hiermee is het Verloren Woord
teruggevonden. Men is pas Prins van het Rozekruis als men het Woord gevonden heeft, als men de Roos aan het Kruis heeft zien ontbloeien.
Het moet ons niet verwonderen dat de Grand Orient van Frankrijk van deze
echt-christelijke graad heel iets anders heeft gemaakt. De woorden Geloof,
Hoop en Liefde zijn vervangen door Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap.
De woorden INRI krijgen een andere betekenis: „Igne Natura Renovatur
Integra": „Door het vuur wordt de natuur volledig vernieuwd".
Wijselijk besluit Dr. Pott zijn artikel Andere maconnieke werkwijzen met de
woorden: „Uiteindelijk blij ft de voile waarde van het systeem van de Koninklijke Kunst vervat in de drie Symbolieke Graden van Leerling-, Gezel- en
Meester-Vrijmetselaar. Meer dan wat deze graden geven, kunnen deze andere
werkwijzen niet bieden, ook al zullen bepaalde Vrijmetselaren door hun persoonlijke instelling en specifieke belangstelling in bepaalde uitwerkingen van
het fundamentele gegeven in de beoefening van andere werkwijzen bevrediging
en voordeel kunnen vinden".
Deze paragraaf kunnen wij het best afsluiten met een mooi gedicht van Willem
Brandt:
„Gestadig werkend aan de ruwe steen
voelt hij zijn zware taak steeds zwaardre worden,
hij wanhoopt soms zich weder aan te gorden
tot deze plicht voor hem voor hem alleen.
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Het stof verblindt zijn ogen, en de hand
tot bloedens toe gewond, met eelt en schaven,
weet hij zich tot de needrigste der slaven,
aanschouwt hij bukkend enkel steen en zand.
Maar als het licht plots op zijn arbeid speelt,
gaat onverwacht een edele vorm verschijnen,
de zuivere kubiek, en alle pijnen
verzoeten en de diepste wonde heelt.
Hij ontdekt omhoog, ontdekt de tempelboog
en weet opeens de koninklijke waarde
van 't rusteloos buigen over stof en aarde,
en ziet zijn bouwsteen in de hoogste toog".

De voornaamste bezwaren tegen de Vrijmetselarij
Een eerste bezwaar is 'het geheim'. Volgens Alec Mellor in zijn Nos Freres
separes, les Francs-masons is het zo, dat geen enkel ander element een blijvende
veroordeling door de Kerk voldoende motiveert. En waarin bestaat dit geheim?
Niet in een vreselijk geheim dat voor de Staat of de Kerk of de goede zeden
van groot gevaar is. Tourniac omschrijft het aldus: „Haar 'geheim', door de
Landmerken geformuleerd, indien het soms een veiligheidsmaatregel is (men
gelieve zich een recente periode uit de geschiedenis te herinneren — bedoeld is
de vervolging onder Hitler —), is allereerst een discipline die niet zonder voordeel is. Meer nog, en vooral, het is het symbool van de innerlijke realisatie, die
eigenlijk niet mee te delen en niet uit te drukken is". Wij hebben in ons boek
dit aspect van de vrijmetselarij uitvoerig onderzocht, en verwijzen ernaar. Daar
zal men eveneens zien dat de vrijmetselarij geen geheim genootschap is, maar
een genootschap met geheimen, of nog beter een besloten gemeenschap.
Een tweede bezwaar, dat vooral in de katholieke landen werd gehoord, was en
is nog steeds de politieke, antiklerikale, lakistische actie van de loges. Het is
ook de enige reden die Canon 2335 van het Kerkelijk Wetboek voor de excommunicering van logebroeders opgeeft. Wij menen in ons boek reeds voldoende
te hebben aangetoond dat de echte, de 'regelmatige' vrijmetselarij, 'twistgesprekken over godsdienst en politick' in de loges verbiedt. Nog onlangs, in 1961,
heeft de 'Grande Loge Nationale Frangaise' in een programmaverklaring vastgelegd, dat zij „in het bijzonder al wat zou kunnen beschouwd worden als een
komplot tegen een Kerk of tegen het wettelijk burgerlijk gezag verbiedt". Ook
de Verenigde Grootloges van Duitsland onderlijnden nog eens op hun Konvent
van 29 september 1962, dat „alle twistgesprekken over godsdienst en politick
strikt verboden zijn in de loges, en in het bijzonder, al wat kan beschouwd
worden als een komplotteren tegen een Kerk of tegen het wettelijk burgerlijk
gezag".
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Maar welke is de huidige houding van de 'onregelmatige' vrijmetselarij? In zijn
boek Shibboleth schrijft J. Corneloup, die een hoge post bekleedt in de Franse
Grand Orient: „Zeker, de vrijmetselarij is niet gemaakt om zich in het gevecht
tussen de partijen te mengen, noch om zich in het strijdperk van de verkiezingen te begeven. (...) Maar de vrijmetselarij interesseert zich voor, en mag zich
wettelijk bezig houden met de zaken van het land, in de mate dat deze ten
goede of ten kwade het grootse doel dat zij nastreeft, aanbelangen. (...) Voor
alles en boven alles moet de vrijmetselarij, door mensen te vormen, ook burgers
vormen. (...) Maar zal men een burger beter maken indien men, zoals in bepaalde landen waar men zich nauwgezet van al wat met politick iets te maken
heeft, onthoudt, deze overlaat aan de eenzijdige actie van de krant, de vergadering, de partij?". M.a.w. de vrijmetselarij moet haar leden een burgerlijke opleiding geven en moet zich rechtstreeks met de politick inlaten. Anderzijds verklaarde begin 1966 K. Bruynseels, lid van het Grootoosten van Belgie, op een
voordracht te Brussel, dat van de vrijmetselarij geen ordewoorden hetzij op
politick, hetzij op godsdienstig gebied uitgaan. Dit zou dus een heel andere
houding zijn dan tien jaar geleden in Belgie het geval was.
Een ander bezwaar dat vroeger zwaar doorwoog, is het gevaar voor indifferentisme; door mensen van verschillende religie samen te brengen, loopt men
gevaar in een vage algemene dogmaloze religiositeit te vervallen, die een aanfluiting is van een echte godsdienst. Het was de eerste reden die Paus Clemens
XII voor zijn veroordeling in 1738 opgaf. De kerkelijke opvattingen op dit punt
zijn de Iaatste tijd sterk geevolueerd, zoals wij elders in ons boek met betrekking
tot de padvinderij en de Rotary-club gezien hebben. Ook de uitspraken van
Vaticanum II laten nu een open confrontatie toe van het katholieke standpunt
met dat van andere christenen of van niet-christenen. Daarom menen wij dat
dit bezwaar op onze dagen niet meer geldt.
Maar een veel belangrijker en, naar onze mening, het voornaamste bezwaar
tegen de vrijmetselarij is het gevaar voor syncretisme. Zeker, de vrijmetselarij is
een ethisch stelsel en geen religie, dat staat als een paal boven water; hiermee
vervallen vele opwerpingen die bijv. de Britse anglicaan Hannah en de Amerikaanse katholiek Whalen maken. Maar steeds dreigt de bekoring om in de ritualen allerlei religieuze elementen uit heidense mysterien en uit de joodse en
christelijke godsdiensten over te nemen. In de ritualen van de hogere Schotse
graden is dit al te duidelijk, en daarom zijn ze voor een gelovig christen moeilijk
te aanvaarden. Gelukkig zijn de symbolieke, lagere graden op dit gebied veel
zuiverder gebleven. Anderzijds heeft de Kerk niet meer die onweerstaanbare
afkeer voor al wat maar enigszins iets met andere godsdiensten te maken heeft.
Men zie slechts de decreten van het Tweede Vaticaans Concilie. En hebben
Paus Paulus VI en Aartsbisschop Ramsey van Canterbury in Rome niet op
24 maart 1966 een gemeenschappelijke gebedsstonde gehouden in Sint-Paulusbuiten-de-Muren in het bijzijn van alle Curiekardinalen? De Nederlandse televisiekijkers hebben toch ook alien kunnen zien hoe op de begrafenis van de
betreurde Bossche bisschop Mgr. Bekkers op 14 mei 1966, predikant N. K. van
den Akker bij de absoute, in het bijzijn van het hele Nederlandse episcopaat,
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een gebed heeft uitgesproken over de overledene. Deze gezamenlijke godsdienstoefeningen tussen christenen van verschillende Kerken waren vroeger in
de Katholieke Kerk ondenkbaar. Nu schijnt de openheid van de tijd van Gregorius I de Grote te zijn teruggekeerd. Daarom menen wij dat, indien in de
ritualen van de symbolische vrijmetselarij nog een of andere bedenkelijke tekst
voorkomt, dit door de aanwezigheid van praktizerende katholieken te wijzigen
valt. Wij hebben reeds als onze persoonlijke mening gegeven dat er in de
ritualen voor de symbolische graden in de Orde van Vrijmetselaren onder het
Grootoosten der Nederlanden niets voorkomt dat een gelovig katholiek aanstoot kan geven.
Meer dan eens heb ik in gesprekken met vrijmetselaren te horen gekregen:
wij hebben evenveel achting voor alle religies, voor ons hebben alle religies
evenveel waarde. Dit laatste kan aanleiding geven tot misverstand. Het is duidelijk dat iemand die werkelijk gelooft, hij moge nu katholiek, calvinist, moslim
of wat dan ook zijn, zijn eigen godsdienst als de enige ware beschouwt; zodra
dit niet meer het geval is, stelt zich voor hem de gewetensvraag of hij niet van
godsdienst moet veranderen. Maar iedereen, van welke godsdienst hij ook
weze, moet zijn geweten volgen: dat is voor hem de hoogste norm. En in die
zin kunnen wij ermee instemmen dat voor een vrijmetselaar het geen belang
heeft tot welke godsdienst iemand behoort die wil aansluiten.
Het ware uitermate onbillijk in de vrijmetselarij alleen maar de bezwaren en
mogelijke opwerpingen aan te wijzen en niets te zeggen over de positieve elementen. Vrijmetselarij is een ethisch genootschap dat zijn leden op zedelijk
gebied beter wil maken. Een voorzittend Meester van een Londense Loge zei
aan P. Michel Riquet, S.J., naar deze mij persoonlijk meedeelde, dat alle leden
van zijn loge sinds hun initiatie, door hun logearbeid, beter en edeler mensen
waren geworden. De liefdadigheid, de steun aan noodlijdenden en gehandicapten door vrijmetselaren, al gaat deze wel hoofdzakelijk naar verwanten van
vrijmetselaren, is voldoende bekend. De tolerantie, de eerbied voor de mening
van andersdenkenden, de erkenning van vrije meningsuiting en van de vrijheid
tout court, zijn uitgesproken deugden van een echte vrijmetselaar. Ja, hun genootschap noemen zij niet alleen een broederschap, maar zij noemen elkaar
'Broeder' en beschouwen elkaar ook als broeders. Als ik een persoonlijke
ervaring mee mag delen: ik heb het genoegen gehad enkele maanden dagelijks
verscheidene uren in een exciusief magonniek milieu te leven; wel, ik kan
slechts getuigen dat ik tot nog toe alleen in enkele religieuze communiteiten
zo'n vriendelijke, sympathieke, begrijpende, om het met een woord te zeggen
broederlijke omgang heb ervaren, met een volledige openheid van geest, een zin
voor humor en plagerij, en een fijn gevoel voor tact, die een verkwikking waren
voor geest en gemoed. Het grappige van het geval was dan nog dat dit mij
overkwam, terwijl ik in de boeken die zij mij zonder enige beperking en spontaan ter inzage gaven, de ergste schimpscheuten kon lezen tegen de Orde waartoe ik trots ben te behoren.
Een laatste punt moeten wij nog even releveren, en dit zal talloze katholieken,
met de klassieke afwijzende hording tegenover al wat der vrijmetselarij is, wel
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uitermate verbazen. Het gebeurt of en toe dat een katholiek gedoopte, maar
die met zijn Kerk had gebroken, langs de vrijmetselarij en door de logearbeid
het geloof terugvindt. Yves Marsaudon, een internationaal bekende hoge figuur
van de Franse 'Grande Loge', beschrijft in zijn De l'initiation maconnique
l'orthodoxie chretienne hoe hij, katholiek opgevoed, maar naderhand van de
godsdienst vervreemd, het geloof terugvond langs de vrijmetselarij: „Indien wij
moeilijk kunnen aannemen dat een zo lange weg zijn bekroning heeft kunnen
vinden zonder de wil en de hulp van de Geest, toch zijn wij ervan overtuigd
dat de progressieve initiatie waarheen de vrijmetselarij ons geleid heeft, wonderbaar tot deze innerlijke omvorming heeft bijgedragen". Hij draagt zijn boek
trouwens op aan de grote vrijmetselaar Edouard Gamas „die, na vele jaren van
introspectie en studie, doodgewoon teruggekeerd is, na talrijke en passionerende
pogingen, tot het geloof van zijn kinderjaren, zonder ooit de vrijmetselarij te
verlaten". Wij hoorden van een twintigtal Franse vrijmetselaren die katholiek
zijn geworden. Anderen, naar een Frans Jezufet mij verzekerde, zouden ook wel
katholiek willen worden, maar zij hebben zoveel vreugde en steun aan hun
vrijmetselaren-vrienden, dat zij dit ideaal niet willen opgeven, indien de Kerk
hun dat volgens Canon 2335 vraagt. In plaats van een school van athelsme te
zijn, zoals vele katholieken zich nog altijd de vrijmetselarij voorstellen, maakt
zij deze zoekers naar de waarheid tot beter en edeler mensen, en stelt hen open
voor een zuiver beleefd christendom.
Een merkwaardig geval is wel dat van Jean Tourniac, die einde 1965 zijn
Symbolisme magonnique et traditon chretienne publiceerde. Herhaaldelijk toont
hij in zijn boek aan, hoe de vereniging van magonniek symbolisme en christelijke liturgie verrijkend is, ja, hoe de magonnieke ritualistiek eigenlijk buiten het
christendom haar diepte verliest, en ook slechts vanuit de christelijke traditie
verklaard kan worden. Zelfs duikt uit zijn boek de gedachte op: zou de echte
vrijmetselarij die tot haar bronnen is teruggekeerd, niet een hulp voor de Kerk
kunnen zijn om de volheid van haar boodschap, haar sprekende liturgische
plechtigheden, haar hunkeren naar contemplatief leven meer vruchten te doen
dragen? In het Woord Vooraf van dit boek schrij ft Jean Palou: „Jean Tourniac
toont ons aan wat de Vrijmetselaars hebben verloren toen de Kerk zich van
hen scheidde, en wat de Kerk vrijwillig heeft verworpen toen zij van deze
Mensen van Goede Wil en van Liefde, afgescheiden broeders heeft gemaakt".
Deze mensen van goede wil, deze afgescheiden broeders zijn voor het ogenblik
met meer dan vijf-en-een-half miljoen, en behoren voor een merkelijk deel tot
de leidende elite van de wereld.

Asger Jorn. Uitverkoop van een ziel
Geert Bekaert

Asger Jorn verkoopt zijn werk niet aan de toeschouwer. Hij Levert het niet uit.
Met het werk moet de toeschouwer Jorn zelf op de koop toe nemen. Paradoxalerwijze kan de toeschouwer met het werk slechts in contact komen langs de
kunstenaar om. Hij kan het alleen zien in de mate dat hij zich met de kunstenaar vereenzelvigt, in de mate dat hij samen met de kunstenaar het avontuur
aangaat. Jorn is helemaal en op een unieke wijze in zijn schilderijen geengageerd. Eigenlijk is het al niet meer juist hier nog van schilder en schilderijen te
spreken. Een onderscheid tussen schilder en schilderij is hier slechts mogelijk
als men de kunst tussen haakjes zet en Jorn bijvoorbeeld beschouwt als een
Deens staatsburger die objecten voortbrengt welke ergens juridisch en financieel
omschreven kunnen worden. De schilder Jorn echter ontstaat en houdt op te
bestaan met zijn schilderij, juister, met het maken van zijn schilderij. Hij wordt
met het schilderij geboren en sterft ermee. Het heeft me niet verrast toen ik
vernam dat Jorn geen enkel schilderij in zijn atelier bewaart. Zogauw het of is
moet elk schilderij weg. Om het met zijn eigen woorden te zeggen, de titel van
een van zijn werken: een schilderij is de 'uitverkoop van een ziel'.
Daarmee is allerminst bedoeld dat Jorns kunst slechts kan begrepen worden
door wie hem persoonlijk kent. Van Jorns biografie weet ik heel weinig en ik
voel er geen behoefte aan er meer van te weten l . Dit verandert echter niets aan
het feit dat men een schilderij van Jorn niet kan zien zonder in een persoonlijke
en felle belijdenis te worden betrokken. Wat de inhoud van die belijdenis is,
wordt nooit helemaal duidelijk. Gaandeweg gaat men beseffen dat dit juist
haar originaliteit is. Men vraagt niet meer naar een inhoud. Inhouden hebben
geen inhoud meer. Jorns belijdenis klinkt in een andere wereld dan die der
inhouden. Zoals Julien Green eens zei van de vallende sneeuwvlokken en het
laaiend vuur, zou men van Jorns schilderkunst kunnen zeggen dat zij spreekt
zonder dat men verstaat wat ze zegt. Men weet dat ze veel te vertellen heeft en
dat hetgeen ze vertelt belangrijk is. Het schilderij is niets anders dan het
1 De beste beeld-documentatie over Jorn is de monografie die het Centro Internationale
delle Arti e del Costume heeft uitgegeven ter gelegenheid van Jorns tentoonstelling in het
Palazzo Grassi te Venetie onder de titel Jorn a Venezia. Naast een inleiding van Paolo
Marinotti bevat deze monografie illustraties van de achtendertig tentoongestelde schilderijen.
Eenentwintig daarvan zijn in goede kleurenreprodukties afgebeeld. Een bijvoegsel bevat de
vertaling van de inleiding in het Frans, Engels en Duits.
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medium waarin de kunstenaar ontstaat en bestaat, maar net als het schilderij is
de kunstenaar onvatbaar. Zoekt men in dit werk naar een object en een subject,
dan komt men uit op een leegte, waarin werk en kunstenaar ten onder zijn
gegaan. Ze bestaan niet meer tenzij als een ziekte, „een ziekte in het universum,
in de natuur en onder de mensen; geen ziekte die naar de dood leidt, geen
ouderdomsdecadentie, maar geboorteweeen, levensrisico, een ziekte ten leven"2.
Jorn spreekt hier van een ziekte. Uit persoonlijke ervaring (een tijdlang is hij in
het sanatorium geweest) weet hij wat ziekte is. Men zou zijn kunst echter ook
een provocatie kunnen noemen, die zich luid manifesteert in de leegte tussen
het niets en het onbekende. Of een geloof, dat reeds „de verwerkelijking is van
wat niet te verwerkelijken is".
In de leegte van zijn kunst plaatst Jorn de grote, uiteindelijke realiteit. In
navolging van Willi Baumeister noemt hij deze „het onbekende". Van dit onbekende maakt hij de bestaansreden van mens en kunst. Kunst is het kenbaar
maken, het zichtbaar worden van het onbekende, van datgene wat voor mens
en stof „het centrale orgaan is van alle tijd-ruimtelijke bewogenheid" (Klee).
Dit kenbaar maken geschiedt echter zo, dat het onbekende het onbekende blij ft
en zo zijn licht laat vallen op de voorlopige vormen waarin wij het, zonder het
ooit uit te kunnen putten, tot werkelijkheid provoceren. De beste omschrijving
van Jorns kunst vinden we misschien nog in de manier waarop een filosoof als
Abellio de liefdesgemeenschap definieert: „een geprivilegieerd instrument van
kennis, omdat ze de totaliteit van het lichaam op het spel zet, en het laatste
probleem voor de mens is de kennis van zijn lichaam, de kennis van het lichaam
als raadsel, de kennis van het lichaam dat de laatste ondoordringbaarheid vertegenwoordigt"3 . Deze vergelijking van het artistieke proces met de sexuele
daad gaat niet alleen voor Jorn op, maar in de betekenis die Abellio eraan
toekent is ze hier wel bijzonder treffend. Jorns kunst wil evenmin als de liefde
iets tot stand brengen. Niet een schilderij, een tekening, een ets, wordt als resultaat beoogd. Het gaat uitsluitend om een bestaanswaarachtigheid, een bestaansinwendigheid, een overgave aan de werkelijkheid en de werkelijkheid komt pas
tot stand in de overgave. Hoe totaal en fanatiek ook, de overgave is tegelijkertijd veroverend en versagend. Geen uitleving, zoals bij sommige van Jorns compagnons uit de Cobragroep, maar een fundamentele nieuwsgierigheid; ze draagt
in zich de dynamiek van een onverzadelijke kennisdrang, een kennis dan als
vleesgeworden ervaring, verworven lichamelijke substantie, die elke vorm van
cerebraliteit afwijst.
Deze kennisdynamiek, welke het onbekende als de laatste realiteit poneert,
geeft aan het werk van Jorn zijn persoonlijke plaats in de Cobra-groep. Voor
Appel bijvoorbeeld is het schilderij nog een resultaat, een verworvenheid, een
2 Held og Hasard, Silkeborg, 1952, opnieuw uitgegeven door Skandinavisk Institut for Sammenlignende Vandalisme, Aarhus, 1963, geciteerd in Jurgen Claus, Kunst Heute, rde 238239, Hamburg, 1965. Dit laatste boek bevat een hoofdstuk over Asger Jorn als Theoretiker,
pp. 33 - 41, eerder verschenen in Das Kunstwerk, okt. 1964, pp. 7 - 13.
3 Candide-Supplement nr 290, 14 - 20 november 1966, p. 28, een interview van Marie-TherCse de Brosses met Raymond Abellio onder de titel Qu'est-ce qu'une Femme? Dit interview
sluit aan bij wat Abellio uiteengezet heeft in La Structure Absolue. Essai de Phenomênologie
genetique (Coll. : Bibliothêque des Idees), Gallimard, Paris, 1965.
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object. Hij schildert figuren: 'een vrouw en een kind', 'toeschouwer', 'huwelijk'
noemt hij zijn schilderijen. Jorn daarentegen: 'Le voila de retour', 'Adieu beau
rave', 'Das Ende einer Affare', Fliigelschlag der Schwane', 11 se laisse
faire', 'Ausverkauf einer Seele'. Tot in de titels klinkt het gebeuren nog door.
Voor Corneille is het nog onbekende gebied van zijn wandelingen toch een
vertrouwd en geruststellend domein, niet het in wezen onbekende van Jorn.
Bij Appel, Corneille, Constant, Lucebert, Alechinsky, Carl-Henning Pedersen
en de andere leden van Cobra mondt de artistieke activiteit uit op een min of
meer herkenbare figuur in een min of meer herkenbare situatie, zij het die van
de mythe of het sprookje. Bij Jorn zijn zelfs die schaarse referenties opgeheven.
De figuur die in het schilderij ontstaat, gaat er weer in onder. Deze dialectiek
is bij Jorn de enige schilderkunstige figuur. En het is alleen de schilderkunstige
figuur die telt, niet haar verwijzing naar een wereld buiten het schilderij. Ze
verwijst naar niets buiten zichzelf. Herkent men ze of kan men ze een naam
geven, dan is dat meer begoocheling dan werkelijkheid.
Toch is Jorn niet abstract. Hij is even figuratief als de andere leden van de
Cobra-groep. Het onbekende is voor hem immers het concreet onbekende, of
als men wil, de onbekendheid van het concrete, van de concrete wereld waarin
hij leeft en waarmee hij dagelijks te doen heeft. Het is de politieke, sociale,
economische, religieuze, historische situatie waarin hij, de Deen uit Vejrum in
Jutland, de nomade in het gebied dat Europa heet, zich bevindt. Zijn figuren
zijn even werkelijk en even onidentificeerbaar als die welke men in de vlammen
van het haardvuur leest, en dan denk ik aan alles wat de psycho-analyse van
een Gaston Bachelard in het vuur heeft gelezen. Bachelard is inderdaad een
man aan wie Jorn zelf erkent schatplichtig te zijn en, hoewel Abellio's visie
mijns inziens nog dichter bij Jorns werkelijkheid staat, is er toch ook wel iets
te zeggen voor de verwantschap met de intultieve, op een omgang met de
dingen afgestemde kennisleer van Bachelard.
Hier van kennisleer spreken is meer op z'n plaats dan men bij een schilder zou
verwachten. Bij tijden is ,Jorn ook een filosoof en hij zelf beschouwt dit niet als
een bijkomstigheid. Zijn schilderkunst gaat altijd gepaard met theoretische
bezinning, verantwoording en verheldering. Schilderkunst en filosofie zijn beide ingebouwd in een omvattend wereldbeeld, dat hij in een uitgebreide reeks
publikaties heeft uiteengezet. Jorns geschriften gaan van Pour une Forme.
Ebauche d'une Methodologie des Arts tot Critique de la politique economique.
Suivi de lutte finale; van La Roue de la Fortune. Methodologie des Cultes tot
Signes graves sur les eglises de l'Eure et du Calvados. Deze titels alleen al laten
Jorn zien als een „Fanatiker Wissenschaftlicher Exegese" (W. Haftmann). Hij
beperkt zich echter niet tot wetenschappelijke (en schilderkunstige) exegesen:
zijn filosofie en kunst willen zo concreet zijn, dat hij de vaandeldrager wordt
van verschillende groeperingen, zoals de reeds meermalen genoemde Cobra en
de Internationale Situationniste. Zoals zijn schilderkunst een middel is om
steeds verder door te dringen in het onbekende, zo ziet hij de filosofische bezinning en de sociale agitatie als een vanzelfsprekende consequentie van de artistieke ervaring. Deze moet bewust en mededeelbaar gemaakt worden. „De oor-
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sprong van de gedachte is niet de conventie, maar het creatief proces; de oorsprong van het woord is niet de herkende definitie, maar het scheppende
woord; de oorsprong van gedachte en woord is een uniek scheppingsproces"4.
Maar laten we de theoreticus Jorn bier terzijde. Het is een aspect van zijn
activiteit dat we moesten vermelden, maar ten overstaan van zijn schilderkunst
lijkt het erg secundair en op vele punten zelfs romantisch-conventioneel. Het
zou niet heel moeilijk zijn om, zoals onlangs voor Constant is gebeurd, de
oorsprong van Jorns ideeen naar de negentiende eeuw te verleggen. Als er bier
van een kennisleer gesproken wordt, dan willen we daarmee niet naar een
filosofische interpretatie verwijzen, maar naar het creatieve proces dat in deze
schilderkunst plaatsvindt. Deze voorrang past overigens helemaal in Jorns
systeem zelf. Als Jurgen Claus hem in een interview vraagt of hij in de wetenschappelijke wereld van vandaag het herstel zoekt van een wereldbeschouwing,
die de wetenschap voorafgaat en ze resumeert, dan is zijn antwoord daarop
ondubbelzinnig ja! Maar hij licht dit toe als volgt: „Ja, een rehabilitatie van
een wereldbeschouwing door nieuwe wereldbeelden. Het nieuwe universum
moet zich in beelden verwerkelijken. Hoe dit moet gebeuren, weet ik niet.
Gelukkig maar. Ik zie alvast dat de kunstenaars sinds Turner, Constable en
Runge systematische bijdragen hebben geleverd". — „In beeld en woord?" —
„In beide. De vragen van licht, materie, enzovoort, zijn artistieke en wetenschappelijke vragen". — „Ook als de kunstenaar daar niet altijd, laten we zeggen, de theoretische conclusies uit getrokken heeft?" — „Dit is voor mij Been
doel. Het gebeurt terwiil men kunst maakt. Niet als men wereldbeelden wil
maken. leder goed schilderij is een wereldbeeld. Anders is het een slecht schilderij 5
De esthetische beoordeling van een schilderij — als we bier nog van beoordeling mogen spreken — gaat dus niet expliciet uit van traditionele vormelijke
kwaliteiten, maar van de inhoudelijke dichtheid, de communicatieve kracht van
de symboolwaarde. Kon Maurice Denis in 1890 schrijven dat een schilderij
„voordat het een paard, een naakt of om het even welke anecdote is, vooral een
oppervlak (is), met kleuren overdekt, die in een zekere orde bij elkaar zijn
gezet" en met deze definitie de revolutie van de moderne kunst karakteriseren,
dan moet men zeggen dat met Jorn de moderne kunst ten einde is, of liever:
een bepaalde visie op de moderne kunst. Een tijdperk in de kunstbeschouwing
wordt afgesloten. Voor Jorn is het schilderij uitsluitend een uniek middel om
zich „in eine vielgestaltige Welt zurechtzufinden" (Klee). En nog een andere
uitspraak van Klee geldt voor Jorn: „De kunstenaar doet, zoals de stam van
de boom, niets anders dan hetgeen uit de diepte komt verzamelen en verderleiden. Niet dienen of heersen, maar bemiddelen"°. Voor de extremist die Jorn
is, klinken deze woorden net iets te bescheiden, maar ze tekenen wel zijn visie
op kunst, kunstwerk en kunstenaar. Klee zou er nooit toe komen, het creatieve
4 Naturens Orden. De Divisione Naturae. Skandinavisk Institut for Sammenlignende Van-

dalisme, Aarhus, 1962, geciteerd in Jurgen Claus, o.c.
5 Jurgen Claus, o.c.
6 Zoals voor de andere citaten van Klee in dit artikel, zie Ueber die Moderne Kunst, een
lezing van 1924, in 1949 uitgegeven door Benteli Verlag, Bern.
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proces een ziekte te noemen. Bij Jorn ligt dit echter voor de hand. Zijn werk
heeft iets koortsigs. Het artistieke klimaat waarin hij werkt, zou men een ijltoestand kunnen noemen, als we tenminste voor ogen blijven houden dat het dan
gaat om een ziekte ten leven.
Vanzelf denkt men hierbij terug aan de oude kunst in Scandinavia, waardoor
Jorn zelf zo geboeid is, met haar obstinate weigering om de werkelijkheid tot
een grijpbare vorm te herleiden, met haar fundamenteel anti-klassicisme. In
ieder van zijn tekeningen, etsen of schilderijen blijkt Jorn gevangen te zitten in
de tweespalt tussen de figuur met haar eigen wetten, en het ritme, de dynamiek
van het schilderij, van het leven. In de ruimte van de verbeelding verschijnen
oorspronkelijk heldere beelden die zich voordoen als de werkelijke figuur achter
de schijn van wat men oppervlakkig net. Die beelden moeten neergeschreven
worden. En Jorn gehoorzaamt aan die imperatief. Dat probeert hij tenminste.
Deze fase in het ontstaan van het kunstwerk kan men de surrealistische noemen.
Hier vindt ,Jorns belangstelling voor het historische surrealisme, dat hij tijdens
zijn verblijf te Parijs vlak voor de tweede wereldoorlog leerde kennen, haar
verklaring. Maar nooit wit Jorn het kunstwerk beperken tot een automatisch
neerschrijven van psychische beelden. Als hij probeert de beelden van zijn
verbeelding op het doek te bezweren en ze een plastisch bestaan te verlenen,
gaan ze hun echt gezicht vertonen. Ze breken helemaal los. Niet zonder een
soort van zwarte humor. Ze gaan onder in het 'onbekende'. Wat er overblij ft
is 'een verloren wereld', en het 'gedruis' waarin deze verloren is gegaan. Een
gedruis van grillige kleuren, lijnen en vlekken, die over het doek dansen. Juist
in het tenondergaan van de figuren wordt echter een nieuwe wereld geboren,
een wereld waarin de kunstenaar niet langer heer en meester is, maar waarin
hij met zijn figuren is verdwenen. Op dit beslissende moment, wanneer het erop
aankomt alles prijs te geven en onder te gaan in het onbekende, herkent men de
kunstenaar als zodanig. Pas dan wordt de kunstenaar geboren en met hem een
nieuwe werkelijkheid. De kunstenaar, Jorn, staat dan niet meer tegenover de
werkelijkheid. Uit hun beider vereniging is een nieuwe wereld geboren liefde,
dood en leven —; een nieuw wereldbeeld, een voortdurende provocatie.

Psychoanalyse, wetenschap van de mens
Samuel IJsseling O.S.A.

De psychoanalyse is in de wereld van vandaag een realiteit die niet meer weg te
denken is. Onze wereld zou er zeker anders uitgezien hebben zonder het werk
van Sigmund Freud. Dit geldt niet alleen voor de beperkte wereld van de psychiatric, maar evenzeer voor de wereld van het toneel en van de literatuur, voor
die van de film en de kunst. Het is niet overdreven te beweren dat sinds het
werk van Freud in bredere kringen bekend geworden is, alle gewone menselijke
verhoudingen grondig gewijzigd zijn. Freud is dan ook een van die grate Europeanen die de wereld een nieuw gezicht hebben gegeven. Hij heeft een nieuw
licht geworpen op de mens en zijn geschiedenis en in dit nieuwe licht zijn wij
onszelf en de dingen random ons met andere ogen gaan bezien. Het is dan ook
niet te verwonderen dat ander degenen die hun eigen tijd willen begrijpen en
die het concrete bestaan van de mens ter sprake willen brengen, namelijk de
filosofen, er een toenemende belangstelling te bemerken valt voor het werk van.
Freud. Deze belangstelling is vooral aanwezig bij die filosofen die zich fenomenologen noemen en die zich min of meer laten inspireren door Heidegger en
Hegel. Ook dit laatste is niet verwonderlijk, want wie onbevooroordeeld de
geschriften van Freud ter hand neemt en hem in feite aan het werk ziet, beseft
dat Freud een opvatting van de mens huldigde welke in verschillende opzichten
een grote overeenkomst vertoont met hetgeen in deze filosofie over de mens
wordt gezegd. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de intersubjectiviteit van al
onze betrekkingen met de wereld, de prioriteit van de zin boven die van de
causaliteit, de centrale plaats van de taal en de symbolisatie, de belangstelling
voor de lichamelijkheid of de bevestiging van het lichaam-subject (MerleauPanty), de aandacht voor de genetische structuratie of het zich constitueren van
de wereld en van het concrete menselijke bewustzijn en tenslotte de paging om
aan het menselijk existeren zijn eigen waarheid terug te gevenl.
Enige tijd geleden verscheen van de hand van drie Belgische auteurs, W. Huber,
H. Piron en A. Vergote, een werk met de titel: La Psychanalyse, science de
l'homme (Brussel 1964). Het verschijnen van dit buitengewoon belangrijke boek
is in Nederland min of meer onopgemerkt gebleven 2. In de serie `Filosofie en
1 Cf. A. de Waelhens, La force du langage et le langage de la force, in Revue Philosophique de Louvain 63 (1965), pp. 604-606.
2 In Streven, jrg. XVIII dl. 2, 1965, p. 932 verscheen hiervan een korte bespreking door

Dr. R. Hostie.
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Cultuur' van De Nederlandse Boekhandel te Antwerpen verscheen echter onlangs een Nederlandse vertaling 3. Het bock is in een voortreffelijk Nederlands
vertaald en het vertoont, ondanks het feit dat het door drie verschillende auteurs
geschreven is, een opvallende eenheid. Het is bedoeld als een inleiding in de
grondthemata van de psychoanalyse, maar het is geenszins een inleiding naast
zovele andere die er op dit gebied reeds bestaan. De drie auteurs, die behalve
een grondige psychoanalytische vorming respectievelijk ook een psychologische,
medische en wijsgerig-theologische opleiding genoten hebben, zijn erin geslaagd
de grondthemata van de freudiaanse psychoanalyse op een heldere en zeer oorspronkelijke wijze in het licht te stellen.
Met oorspronkelijk bedoelen wij hier dat de auteurs een boek geschreven hebben
over de concrete mens met zijn verlangens en verwachtingen, met zijn lichamelijkheid en zijn geschiedenis, met zijn ethisch en godsdienstig bewustzijn en
vooral met zijn taal, op een wijze die biezonder vruchtbaar is voor iedereen die
er zich op toelegt de mens werkelijk te begrijpen. Het gaat hier namelijk om een
echte wetenschap van de mens, m.a.w. om een antropologie. Men mag dit niet
zo verstaan als zou de psychoanalyse een volledig uitgewerkte wijsgerige antropologie bevatten. Zeker niet. Hoewel de psychoanalyse de gehele mens in zijn
concreetheid wil vatten en niets haar in beginsel ontgaat, is en blijft zij beperkt
wat haar optiek en haar methode betreft. Zij interpreteert namelijk het menselijke existeren geheel in het licht van de structurerende conflictsituatie, welke
Freud het Oedipus-complex noemt, Freud was zich van deze beperktheid bewust en hij benadrukt dan ook dat zijn benaderingswijze bescheiden en partieel
is. Te veel themata blijven verder in het oeuvre van Freud impliciet en worden
niet op een coherente wijze uitgewerkt of verantwoord, om van een wijsgerige
antropologie te kunnen spreken.
Van de andere kant moet men zeggen dat de psychoanalyse, zoals zij hier wordt
voorgesteld, vele waardevolle bouwstenen aanbrengt voor een verruimde filosofie over de mens. Het is zelfs zo dat na Freud een echte antropologie niet
meer opgebouwd kan worden zonder hem.
Het is algemeen bekend dat Freud geen hoge achting had voor de filosofie. De
filosofie is voor hem eerder een soort `verdedigingsmechanisme' en hij spreekt
over haar als over een `reisgids voor angstige mensen' 4. Hoewel Freud zelf uitdrukkelijk heeft willen afzien van iedere vorm van filosoferen, dwingen zijn
geschriften de wijsgeer er echter toe zijn denkbeelden over de lichamelijkheid
en het bewustzijn grondig te wijzigen en de taal en de hermeneutiek tot de kern
van elke wijsgerige beschouwing over de mens te maken. De psychoanalyse
fungeert tenslotte ook als een kritische instantie, die het wijsgerige spreken
voortdurend moet begeleiden. „Elke gedachte die niet aan de onverbiddelijke
psychoanalytische interpretatie onderworpen werd zal ervan verdacht blijven
slechts weerstand, metafoor of weigering te zijn" (p. 127). Het `narcisme' name3 W. Huber, H. T. Piron, A. Vergote, Psychoanalyse, wetenschap van de mens, Antwerpen,
De Nederlandse Boekhandel, 1966 (voor Nederland : H. Nelissen, Bilthoven).
4 In dit verband is het interessant op te merken dat het belangrijkste boek van de middeleeuwse Joodse wijsgeer Mozes Maimonides, die een grote invloed heeft gehad op het denken
van de middeleeuwen, de titel draagt: 'De gids der onzekeren'.
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lijk, dat als 'oer-narcisme' de bodem is waarop het ego met zijn verhoudingen
tot het andere dan zichzelf en tot de ander, door differentiatie kan ontstaan en
dat in de vorm van een regressie de menselijke ervaring en het spreken kan
storen is het 'malin genie' bij uitstek dat het spreken van de wijsgeer op een
gevaarlijke manier kan bepalen en beheersen 5. Dit verborgen narcisme kan in
de meeste gevallen slechts door een psychoanalytische interpretatie ontmaskerd
worden en derhalve kan vaak alleen een psychoanalytische kritiek het wijsgerige
spreken behoeden voor de onwaarheid. Omdat de psychoanalyse vele waardevoile elementen kan bijdragen voor een antropologie, welke elementen anderzijds nog wachten op een wijsgerige uitwerking, en omdat de psychoanalytische
interpretatie van het woord van de mens een ontmaskering en tegelijkertijd een
tot waarheid brengen van dit woord kan zijn, moet er een circulaire of dialectische verhouding bestaan tussen psychoanalyse en wijsbegeerte (p. 130).

De taal
Twee structuren van het menselijke bestaan, welke overigens nauw samenhangen, zijn centraal in de psychoanalyse van Freud: de taal en het Oedipus-complex. Het zijn ook de twee themata die de kern uitmaken van het hier besproken
boek.
Aanvankelijk meende Freud zijn patienten, wier gedragingen op een onverklaarbare wijze waren gestoord, te kunnen genezen door hen onder hypnose hun verleden te laten herleven, maar reeds vroeg kwam hij tot de ontdekking dat het
niet voldoende is het verleden te doen herleven. De patient moet ook in staat
zijn om het te noemen of te verwoorden. In deze verwoording ligt de genezing
zelf besloten. Het is door de act van het noemen bij de naam dat het verleden
wordt geneutraliseerd en ontdaan van zijn drukkende last waaronder de patient
in het heden gebukt gaat. In het spreken wordt de werkelijkheid bewust en deze
maakt zich op een of andere manier los van het imaginaire dat het gedrag bepaalt. De beelden die opkomen bij de patient verdwijnen naargelang hij ze beschrijft. Er komt een zekere afstand tot stand tussen het ik van de patient en zijn
begeren, zijn verleden en zijn wereld en in deze afstand bestaat precies zijn
vrijheid. Het spreken is bevrijdend. Vergote merkt terecht op dat een filosofie
in hegeliaanse stijl het meest geschikt is om deze opvatting van Freud over de
bevrijdende uitdrukking wijsgerig uit te werken en toe te lichten (p. 151).
Vanaf het moment dat Freud in de uitoefening van zijn praktijk de betekenis
van het woord heeft ontdekt, voltrekt zich de analyse voortaan slechts op het
niveau van het spreken. Het enige waarop de analyticus kan en mag steunen is
het spreken van de analysant. Zelfs de zo belangrijke analyse van de dromen is
altijd een analyse van het verhaal van de droom. Het verhalen is uiteindelijk
belangrijker dan de dr000m zelf. De enige afspraak die tussen de analyticus en
de analysant gemaakt wordt is: „spreek en zeg alles wat u invalt". Het is in eerste
instantie van geen belang of de analysant de waarheid spreekt of niet. Nog
minder belangrijk is het of het spreken handelt over het zogenaamde objectieve
5 A. de Waelhens, a.c., p. 607.
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of feitelijke verleden. Met betrekking tot dit objectieve verleden moet op de
eerste plaats gezegd worden dat dit bij Freud een hoe langer hoe geringere rol
gaat spelen. Het imaginaire verleden is uiteindelijk belangrijker dan het feitelijke
verleden. Het gaat er in de analyse niet om wat de analysant vroeger heeft meegemaakt, maar om het heden dat gestoord is omdat een aantal dimensies uit het
bestaan niet erkend warden, niet aanvaard en niet geintegreerd.
Als filosoof kan men zich vervolgens afvragen wat een uitdrukking als `objectief verleden' eigenlijk zou kunnen betekenen. Het verleden is namelijk altijd en
wezenlijk een opgenomen of niet opgenomen verleden. Zowel het opnemen als
het niet opnemen is een bepaalde wijze van zich verhouden tot het verleden.
Buiten deze verhouding is het absurd om te spreken van een verleden. Dit verleden is nooit een lertige Tatsache' of een realiteit die ergens op zichzelf in een
voltooide toestand zou bestaan. De facticiteit is altijd een moment in het menselijke existeren hier en nu, en kan onmogelijk van dit existeren losgemaakt
worden. Het existeren is wezenlijk een bepaalde wijze van zich verhouden tot
het verleden en wanneer men spreekt van gestoord zijn dan is precies het existeren gestoord.
In de uitoefening van zijn praktijk heeft Freud deze problematiek onderkend.
De ontdekking dat niet de feitelijke gebeurtenissen bepalend bleken in het gedrag maar de ingebeelde gebeurtenissen d.w.z. de verhouding die de patient
heeft tot zijn verleden, zijn oorsprong en zijn proto-historie of de zin die hij aan
zijn geschiedenis geeft – heeft bij de positivistisch aangelegde Freud een zware
crisis doen ontstaan. Deze crisis is echter zeer vruchtbaar geweest. Ze heeft hem
veel van zijn opvattingen doen herzien en ze heeft er mede toe geleid het feitelijke spreken van het subject hier en nu geheel in het middelpunt te plaatsen.
De grondregel van de psychoanalyse is niet „spreek de waarheid", maar „zeg
alles" en in dit alles zeggen wordt zowel de storing openbaar als de genezing
voltrokken. Hoe voltrekt zich de genezing en hoe wordt de storing openbaar?
De aanwezige analyticus luistert en interpreteert. Het interpreteren is zelf ook
weer een spreken; de analyticus spreekt een aanvullend woord. Elke andere
houding van de analyticus dan het luisteren en het spreken wordt door Freud
radicaal afgewezen. De analyticus kan en mag zich niet op directe wijze bemoeien met de lichamelijke gezondheid van zijn patient, noch kan hij geneesmiddelen voorschrijven of iets in die geest verrichten. Een psychoanalytische
behandeling is geen magie bedrijven, noch een neurologisch ingrijpen in het
zenuwstelsel van de ander, noch een soort directieve psychologie. Het is evenmin een aansporing om te komen tot een affectieve ontlading van niet verwerkte
spanningen. Er bestaat op dit gebied veel misverstand. Een echte psychoanalyse
is echter wezenlijk en uitsluitend een zich uitdrukken van de patient.
De aanwezigheid van de analyticus is daarbij van wezenlijk belang. Het spreken
van de patient is namelijk vol opvallende leemten en storende incoherenties. In
de meeste gevallen is hij zich hiervan niet bewust en minstens erkent hij het niet.
Deze leemten en incoherenties zijn vol betekenis. De analyticus kan proberen
interpreterend de leemten op te heffen door een aanvullend woord te spreken
en de coherentie of de continuIteit te herstellen door op verbanden te wijzen
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welke voor de patient verborgen zijn. Dit interpreteren heeft slechts zin op het
moment dat de patient er min of meer om vraagt of op wacht. Een vroegtijdige
interpretatie is zonder enige betekenis en vaak ook gevaarlijk. Er is een kairos,
een geschikt ogenblik van de interpretatie. Zodra de patient de leemte en de
incoherentie in zijn spreken gaat beseffen en min of meer wacht op een aanvulling of een correctie is het geschikte moment daar. Het is duidelijk dat alleen
binnen de zwijgende aanwezigheid van de analyticus de patient zich van de
leemte en de incoherentie bewust kan worden en a.h.w. wacht op een aanvullend woord. Het spreken van de patient is in de analytische situatie namelijk
een spreken van subject tot subject en een dergelijk spreken verlangt wezenlijk
een zekere erkenning. Zonder deze verhouding van subject tot subject kan de
patient ongestraft verder gaan met zijn verhaal zonder geconfronteerd te worden met het al of niet erkend worden door de ander. Het hardnekkige zwijgen
— dat overigens zeer welsprekend is — of het aandringen van de analyticus
verhindert de patient echter in zijn leemte en zijn incoherentie te volharden.
Het dwingt hem er toe zijn spreken te herzien. De leemte in het gesprek is,
volgens Freud, datgene wat verdrongen is.
De verdringing is namelijk onder meer de weigering om iets om te zetten in
woorden of de weigering het feitelijke of imaginaire verleden in het gesprek
daadwerkelijk op te nemen. Op grand van de verdringing is het spreken niet vrij
en is het woord geen woord van een subject. De patient spreekt niet zelf, maar
er is een instantie in hem die in feite het hoogste woord voert. De bevrijdende
uitdrukking van de patient is het tegenovergestelde van de verdringing. Het gaat
om een bevrijdend woord dat het spreken vrij maakt, de woorden aan het subject
teruggeeft en daarmee weer tot echte woorden maakt en de continuiteit van het
spreken bewerkstelligt. De betovering wordt verbroken en de waarheid van het
spreken wordt hersteld. Of beter: het spreken wordt weer „het in het werk stellen
van de waarheid" (Heidegger).
Dit betekent natuurlijk niet dat van dat moment of het spreken zou handelen
over het objectieve verleden, maar het betekent dat het spreken het verleden
be-waar-t zonder het gevangen te houden. Het verleden wordt erkend en aanvaard door het in het gesprek op te nemen en daarmee is er tegelijkertijd een
zekere afstand of vrijheid ten aanzien van dit verleden verwerkelijkt. Deze afstand of vrijheid, welke in het woord tot stand komt, is tevens de genezing, want
het gestoord-zijn is precies leven in een betoverde wereld, waarin niets te doen
is en waarin elke creativiteit en elke vruchtbaarheid is uitgesloten. Zoals Doornroosje uit Naar machteloze betovering werd gewekt door de kus van een prins,
zo kan een gestoorde worden bevrijd van de ban van het imaginaire door het
woord dat hij spreekt, daartoe uitgelokt door de psychoanalyticus.
Het onbewuste, dat gedeeltelijk samenvalt met het verdrongene, is volgens
Freud, het fragment van het spreken dat zijn plaats in het spreken nog moet hervinden. Het is het trans-individuele gedeelte van het gesprek dat niet tot de
beschikking staat van degene die spreekt. Het is op grand van dit onbewuste dat
het spreken niet vrij is en onvruchtbaar blijft. Het onbewuste kan echter nooit
geheel en al tot een bezit worden en niemand kan derhalve ooit tenvolle over
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zijn eigen spreken beschikken. Een volmaakte overeenkomst tussen subject en
woord is onmogelijk en vandaar is ook geen enkele analyse ooit geheel voltooid.
Er zijn echter gradaties in de vrijheid en de vruchtbaarheid. Spreken vanuit een
betovering door het onbewuste is een fundamentele vorm van vervreemding,
maar van de andere kant zijn zowel het hegeliaanse ideaal van een volkomen
zelfbezit in de absolute geest als het marxistische ideaal van een volledige verzoening tussen mens en werkelijkheid beide subtiele vormen van een narcisme.
Het onbewuste heeft verder zelf een duidelijke linguistische structuur. Het geeft
zich graag over aan zinvolle woordspelingen en woordcombinaties. Vele verschijnselen die men kent uit de linguistiek treft men ook aan in het onbewuste,
zoals metaforen, synoniemen en homoniemen, pars pro toto etc. Elke eis van
niet-contradictie, van temporaliteit en realiteitsverhouding ontbreekt echter. Er
zijn derhalve a.h.w. voortdurend twee talen aanwezig die zich min of meer
dialectisch verhouden. Freud heeft geprobeerd de taal van het onbewuste to ontcijferen zoals Champollion de hieroglyfen. De menselijke existentie is een zich
uitdrukken op vele niveaus tegelijk en in dit zich uitdrukken verwerkelijkt de
mens zichzelf en is hij wat hij is. De existentie kan daarom ook als een tekst,
die vaak veel weg heeft van een palimpsest, warden gelezen en geinterpreteerd.
De taal staat ongetwijfeld centraal bij Freud. De schrijvers van het bier besproken boek hebben dit op een voortreffelijke en overtuigende wijze aangetoond.
Een uitdrukkelijke confrontatie met de heideggeriaanse taalfilosofie zou hier
zeer zinvol en zeer verhelderend geweest zijn. Het is niet voor niets dat J. Lacan
aan zijn beroemde studie over de plaats van het woord in de psychoanalyse een
door hem zelf verzorgde Franse vertaling van een tekst van Heidegger over de
Logos laat voorafgaan 6. De problematiek van het „in het werk zetten van de
waarheid" en vooral van het „luisteren of gehoorgeven aan de Logos"
(„Sprechen ist Entsprechen"), dat zowel door de analyticus als door de patient
gedaan wordt in het psychoanalytische gesprek, zou veel licht kunnen werpen
op dit alles. Het is namelijk in het luisteren naar een `derde' die a.h.w. meespreekt in het gesprek – de logos – en uitsluitend daarin dat de leemte en de
incoherentie aan het licht kan treden. De waarheid omtrent zichzelf is altijd ook
een geschenk van de goden.
Het Oedipus-complex
Het hoofdthema of 'fait primitif' van de psychoanalyse van Sigmund Freud is
zonder enige twijfel het Oedipus-complex. Hiermee staat of valt het werk van
Freud. Ook in het hier besproken boek staat dit centraal. Het Oedipus-complex
is, in tegenstelling met wat men veelal meent, geen ziekteverschijnsel, maar het
is de structurerende conflict-situatie van de triade Vader-Moeder-Ego, waarin
het autonome en tot op zekere hoogte redelUke lk in zijn onderscheiden-zijn van
en in zijn zich verhouden tot de ander en de wereld tot stand komt. Autonomie
6 Het gaat hier over de voordracht van Heidegger die afgedrukt staat in zijn Vortrage and
Aufsiitze (Pfullingen, 1954), pp. 207-229. Voor de vertaling : La Psychanalyse 1, Paris, 1956,
pp. 59-79.
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en vrijheid, rationaliteit en werkelijkheid zijn geen oorspronkelijke gegevens
voor Freud. Zij warden gesticht of zij resulteren uit een conflict, waarin alles
geborgen wordt, zoals de oude Herakleitos reeds opmerkte: „de oorlog is de
vader van alles". De miskenning van de ernst van dit conflict leidt tot een fundamenteel misverstaan van de psychoanalyse en loopt uit op een vorm van
psychoanalyse waaruit elke dynamiek of dialectiek verdwenen is, zoals dit het
geval is bij Jung.
Binnen het oedipale conflict ontstaat heel de gedifferentieerdheid van het concrete subject en van de wereld waarin dit subject zich bevindt. Het bewustzijn
van verleden en toekomst, van geoorloofd en ongeoorloofd, van nabijheid en
verte, van aanwezigheid en afwezigheid, van identiteit en differentie en de, met
dit bewustzijn wezenlijk verbonden, wereld structureren of constitueren zich
binnen de verhouding Vader–Moeder–Ego. Vandaar staat het Oedipus-complex
aan de oorsprong van de hele beschaving, de moraal, de religie en de politick.
Het Oedipus-complex kan onmogelijk verklaard warden vanuit of herleid worden tot bepaalde beschavingsvormen of sociologische structuren, omdat deze
conflictueuze verhouding aan elke structuratie voorafgaat. Het is een constitutief en constituerend moment in het geheel van verhoudingen dat de mens is,
en van de maatschappij waarin de mens verkeert. Elke paging om het Oedipuscomplex to verklaren uit iets anders blijft in gebreke en komt voort uit een misverstaan van wat Freud hiermee heeft bedoeld.
Oorspronkelijk – en men zou dit woord niet alleen moeten opvatten in de zin
van voorafgaande in de tijd – is de mens 'libido', een brok ongebreidelde en
ongedifferentieerde verlangens en begeerten. Deze libido is in eerste instantie
narcistisch. Het ego is in zichzelf en voor zichzelf een bron van libidinaal genot.
Het ego leeft in een soort vage totaliteit zonder enig onderscheid en in een
soort alomtegenwoordigheid bij zichzelf zonder enige verhouding tot het andere
dan zichzelf. Deze formulering is eigenlijk onjuist, want er is nog geen sprake
van een 'ego' en nog minder van een `zelf of van een legenwoordigheid'. Dit
alles komt pas tot stand door een zekere splitsing of breuk in de oorspronkelijke
libido, welke aanvankelijk niets anders is dan een vage totaliteit en pure onmiddellijkheid. Dit oernarcisme of primair narcisme is nog geen neurose of psychose. Het is geen ziekte, omdat het geen impasse is of eindpunt, maar bron en
oorsprong van alle affectiviteit en fundament waarop de hele verdere structuratie geschieden kan. Het narcisme wordt pas ziekelijk – het secundaire narcisme – wanneer het ego in een verdere fase terugkeert naar de oorspronkelijke
en verloren onmiddellijkheid of wanneer het alle banden met de werkelijkheid
verbreekt, zoals dit bijvoorbeeld het geval is in de schizofrenie. Het secundaire
narcisme, dat voortkomt uit het niet aanvaarden van de hardheid van het bestaan en de beperktheid van het geluk of uit het niet aanvaarden van zichzelf
als begerig en libidineus, doet zich in allerlei vormen voor: vanaf het simpele
behagen scheppen in zichzelf tot aan de zuivere wegschenkende liefde die haar
oorsprong vindt in een angst voor het begeren, vanaf het zich terugtrekken uit
de werkelijkheid tot aan het behagen scheppen in het meest subtiele genot,
namelijk dat van het morele perfectionisme. Het oernarcisme is echter oorspron-
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kelijker dan dit alles. Voor de oorspronkelijke narcistische libido bestaan er nog
geen onderscheidingen, geen object en subject, geen buitenwereld en geen innerlijk, geen verleden en geen toekomst. Hier is slechts een bundeling van driften
die nog volkomen ongedifferentieerd zijn en die geheel op het vlak van de
onmiddellijkheid liggen.
Deze libido differentieert zich echter in een volgend stadium in object-libido en
narcistische libido, in object-liefde en identificatie-liefde. Dit betekent dat er een
zekere splitsing of verdubbeling in het ego plaats heeft waardoor er een onderscheid bestaat tussen een subject dat begeert en een object dat begeerd wordt.
Tegelijk wordt hier ook het onderscheid tussen het bewuste en het onbewuste
gegrondvest, want de splitsing van object en subject kan slechts geschieden door
een verdringing (primaire verdringing) van de volkomen ongebreidelde begeerte
en door een verzaken aan de oorspronkelijke libidinale totaliteit, waarin geen
grenzen zijn en waarin derhalve ook geen plaats is voor een object. Uit deze
primaire verdringing resulteert het onbewuste. Het onbewuste is namelijk (minstens gedeeltelijk) datgene wat verdrongen is. Anderzijds vindt de primaire verdringing juist zijn oorsprong in het onbewuste en wel in dat gedeelte van het
onbewuste dat niet door verdringing tot stand komt.
De grond van deze verdringing of ook de eis tot verdringen is enerzijds gelegen
in de aard van het begeren zelf. Het begeren is namelijk een begeren van een
begeren of, duidelijker uitgedrukt, een begeren dat verlangt begeerd en erkend
te worden. Anderzijds is deze eis gelegen in de werkelijkheid die zich echter pas
als zodanig constitueert in de differentiatie van subject en object, van begeren
en begeerde, welke werkelijkheid op Naar beurt weer geinterioriseerd wordt
door een identificatie-liefde. De primaire verdringing, die voor het ontstaan van
het ik met zijn verhoudingen tot het andere en tot de ander noodzakelijk is, mag
niet verward warden met de gewone of secundaire verdringing. De eerste is een
wezenlijk moment in de structuratie van het concrete ik. De tweede is niet
structurerend maar eerder storend. De secundaire verdringing heeft slechts
plaats omdat de primaire verdringing niet effectief was en niet geslaagd is.
Zoals in de psychoanalytische behandeling de aanwezigheid van de analyticus
onmisbaar is, zo is in deze structuratie de aanwezigheid van de vader noodzakelijk. De vader spreekt door zijn aanwezigheid het zogenaamde 'incest-verbod' uit dat geconcretiseerd is in het geven van de naam aan het ego. Voordat
de mens zelf spreekt is er altijd reeds over hem gesproken. Het woord of het
verbod van de vader voert de scheiding in tussen object en subject omdat het
verbod de onmiddellijke aanwezigheid bij de moeder en de onmiddellijke bevrediging van het begeren verbiedt. Narcistische liefde en object-liefde gaan uiteen. Tevens voert het verbod de tijdsdimensie in, omdat het ego uitstel van de
bevrediging van zijn wensen wordt opgelegd. Het ego zal door middel van
metafoor en metonymia de oorspronkelijke en verloren eenheid trachten te herstellen maar dan in een toekomst, welke echter wezenlijk toekomst blijft. Met
andere woorden: de libido is veroordeeld om zich in eindeloze sublimaties te
verwerkelijken. De plasticiteit van de libido maakt dit sublimeren mogelijk.
Deze sublimatie kan vruchtbaar en creatief zijn en daarmee ook een bron van
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een relatief geluk. De sublimatie kan echter op grond van een niet geslaagde en
niet effectieve primaire verdringing ook onvruchtbaar blijven en mislukken en
daarmee leiden tot allerlei vormen van pathologisch gedrag. Het verbod van de
vader voert tenslotte ook de ethische dimensie in, omdat er een onderscheid tot
stand komt tussen geoorloofd en ongeoorloofd.
Het woord, dat reeds gesproken is voordat het ego zelf spreekt, en het verbod,
dat de vader uitspreekt door zijn aanwezigheid, komt altijd en wezenlijk van
buiten af. Het kind treedt toe tot een reeds bestaande taal en de wet is een inbreuk op de oorspronkelijke en ongebreidelde libido. De taal die men spreekt,
is altijd de taal van anderen en de wet waaraan men onderworpen is, is wezenlijk negatief: „gij zult niet . . ." 7. De taal en het verbod zijn derhalve bij uitstek
frustrerend. Het ego moet afzien van het oorspronkelijke narcisme. Deze
frustratie is niet alleen noodzakelijk, maar zij is ook de bron van alle verdere
ontwikkeling. De frustratie op dit niveau doet wel is waar niet de aggressiviteit
tegenover de wetgever ontstaan, maar zij lokt deze uit omdat en voorzover deze
aggressiviteit reeds besloten ligt in de oorspronkelijke libido. In zijn aggressiviteit `vernietigt' het ego de wetgever door zich de wet eigen te maken en door
zich met de wetgever te identificeren. Deze identificatie wortelt derhalve zowel
in het begeren (identificatie-liefde) als in de aggressiviteit (de vadermoord) welke
uitgelokt wordt door de aanwezige vader. Door de identificatie en de interiorisatie wordt vervolgens ook het Uber-ich geconstitueerd, dat fungeert als instantie welke het oorspronkelijke begeren in zijn ongebreidelde vorm niet toelaat tot het bewustzijn en welke de mens van binnenuit dwingt tot orde en beheersing. De aggressiviteit tegen de uitwendige wetgever keert zich tegen het
ego zelf en hierin wordt het schuldbesef, dat voor het ethische bewustzijn medeconstituerend is, geboren. Toch is het niet zo dat het verbod van de vader zonder meer het meest oorspronkelijke is in deze hele structuratie van ik en wereld.
Het conflict waaruit alles geboren wordt, ligt in het hart van het begeren of van
de driften zelf verankerd. Het verbod komt namelijk van buiten af en oorspronkelijk is er nog geen `buiten' voor het begeren. De libido vraagt a.h.w. van binnenuit om een wet om daarmee orde te scheppen in de chaos. Het verbod van
de vader is dan datgene wat aan dit verlangen voldoet.
Voor het verstaan en het ontstaan van de neurose en de psychose is deze hierboven enigermate vereenvoudigd weergegeven structuratie van subject en wereld
in zijn verschillende momenten van buitengewoon groot belang. Maar niet alleen
de pathologische afwijkingen worden hierin inzichtelijk, doch ook het 'normale'
gedrag, dat overigens niet wezenlijk onderscheiden is van het pathologische. In
het `normale' existeren is deze structuratie min of meer geslaagd en zijn de verschillende en noodzakelijke stappen gedaan, met als gevolg dat het gedrag
vruchtbaar en creatief is op het niveau van de werkelijkheid. Dit laatste is overigens het enige criterium van de waarheid of het niet-gestoord-zijn van het

7 Voor de betekenis van het negatieve karakter van de wet zie men ook: A. Vergote, La
loi morale et le ',eche originel a la lumiere de la psychanalyse. In : E. Castelli e.a. Demythisation et morale, Aubier, Paris, 1965, pp. 189-213.
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existeren. In de neurotische en psychotische wijze van existeren is de structuratie
niet of niet ten voile geslaagd. Er zijn stappen overgeslagen en er zijn wezenlijke
momenten uitgevallen. Het existeren blijft onvruchtbaar of minstens gaat het
subject of zijn omgeving gebukt onder deze mislukking.
Bij de neurose wordt een gedeelte van het begeren verdrongen maar niet op een
effectieve wijze. De verdrongen driften blijven op een verborgen en vaak hinderlijke manier hun invloed uitoefenen omdat de primaire verdringing niet voltrokken is. Het ik blijft echter geheel staan in een rale verhouding met zijn omgeving. In een tweede beweging is er wel een zeker werkelijkheidsverlies aanwezig, omdat het ik zich losmaakt van dat deel van de werkelijkheid dat de
eisen van de driften opnieuw tegenwoordig stelt. Het ik ontkent dit gedeelte
van de werkelijkheid niet maar het ik zegt er niets van of te weten.
In de psychose daarentegen onttrekt het ik zich geheel aan de werkelijkheid en
stelt het zich in dienst van de oorspronkelijke libido. Omdat er geen rale verhouding meer bestaat met de omgeving is een psychoanalytische behandeling
hier onmogelijk, omdat een dergelijke behandeling precies een werkelijke verhouding van subject tot subject vooronderstelt. Voor de psychoticus, en met
name voor de schizofreen, bestaat er geen werkelijke wereld waarin verleden en
toekomst, geboorte en dood, woord en werkelijkheid, subject en object, man en
vrouw etc. niet hetzelfde zijn maar onderscheiden. In de schizofrenie wordt alles
met alles verward. In een tweede beweging probeert het ik weliswaar dit werkelijkheidsverlies te niet te doen door zich een nieuwe werkelijkheid op te bouwen, maar deze blijft geheel imaginair. Het `normale' gedrag vertoont met allerlei variaties en gradaties ongeveer dezelfde trekken. De driften warden hier wel
gedeeitelijk verdrongen (primaire verdringing), maar zeker niet ontkend. De
verdringing is bovendien effectief, omdat het begeren wordt gesublimeerd. Vervolgens wordt de werkelijkheid niet ontkend; wel probeert het ik de werkelijkheid te veranderen, maar met dit verschil dat deze verandering nu ligt op het
niveau van de echte creatieve werkdadigheid (p. 116).

Wanneer men gewend is slechts te denken in categorieen van oorzakelijkheid en
alleen causale verbanden en wetmatigheden probeert vast te stellen, is alles wat
hier boven gezegd werd, onbegrijpelijk en zelfs onzinnig. Het gaat hier echter
niet om causale relaties of om een rijping of een soort groeiproces dat volgens
een bepaalde wetmatigheid verloopt. Het gaat daarentegen om een analyse van
de betekenis of van de zin van het menselijke existeren. Vele teksten van Freud
wijzen erop dat hij allereerst ge1nteresseerd is in de verborgen zin van een bepaalde gedragswijze en niet in causale processen. De psychoanalyse van Freud
is een interpreteren van de menselijke existentie. Bij dit interpreteren gaat het
erom, de verborgen zin aan het licht te brengen en daarmee de waarheid omtrent de mens te hersteilen. De psychoanalyse is een paging om tot een werkelijk
verstaan te komen van de mens die wijzelf zijn en van de mensen met wie wij
omgaan. Het psychoanalytische probleem is wezenlijk een hermeneutisch probleem. Zonder de bevestiging van de prioriteit van de zin boven die van de
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causaliteit wordt de psychoanalyse van Freud een fantastisch maar volkomen
willekeurig en onbegrijpelijk verhaal. In de freudiaanse analyse van de zin staat
de vraag naar de genetische structuratie van deze zin centraal. De aandacht van
Freud gaat op de eerste plaats uit naar het zich constitueren van het concrete
ik in al zijn verhoudingen met de omgeving.
Wanneer men de hierboven weergegeven structuratie van het ik tegen een hegeliaanse achtergrond ziet en een dialectische beweging probeert te ontdekken (of
misschien beter probeert aan te brengen) in de structuratie van het ik zoals
Freud die beschreven heeft, warden vele problemen tot een oplossing gebracht.
P. Ricoeur heeft in zijn lijvige studie over Freud 8 bijna al diens concepten omgeduid in een dialectisch perspectief. Hoewel men tegen zijn boek verschillende
bezwaren kan maken, heeft Ricoeur toch enige klaarheid gebracht in het freudiaanse probleem van de structuratie van het concrete ik. Ook bij onze drie
Belgische auteurs kan men de hegeliaanse filosofie voortdurend op de achtergrond bemerken. Dit is natuurlijk niet vreemd. Ook bij Hegel staat de taal in het
middelpunt van zijn filosofie. De hegeliaanse filosofie is allereerst een hermeneutische filosofie en zijn Phanomenologie des Geistes kan beschouwd warden
als een articulatie van de verschillende momenten die de mens (en de mensheid)
doorloopt vanaf zijn kinderjaren tot aan, zijn volwassenheid of vanaf de eerste
stappen in de geschiedenis tot aan het stadium waarin wij verkeren. Er zijn
echter ook zeer grate en zeer fundamentele verschillen tussen de filosofie van
Hegel en de psychoanalyse. Het grootste en alles dragende verschil is de centrale
plaats van het onbewuste. Het is door het opnemen van het onbewuste in het
gesprek over de mens dat elke bewustzijns-filosofie radicaal in Frage gesteld
wordt. Het boek dat wij hier bespreken, ontleent mede hieraan zijn grote betekenis.
Wanneer men kiest voor een dialectische interpretatie van de psychoanalyse
van Freud, doen zich verschillende zeer fundamentele problemen voor, waarover wij echter in het hier besproken boek weinig vinden. Ons eerste probleem
is: waarom mislukt in sommige gevallen deze dialectische structuratie van het
ik? De hypothese dat de geestesziekte tot een organische kwestie te herleiden
zou zijn, wordt in navolging van Freud terecht afgewezen (p. 105). Het gaat niet
am causale processen, maar om een betekenis die ingebed ligt in een context
welke het hele concrete leven van de mens omvat. Toch is hiermee het slagen
of mislukken van de structuratie van het ik nog niet tot klaarheid gebracht. Er
wordt wel gesproken van „levensomstandigheden en affectieve gaven" (p. 168),
maar daarbij moet men zich afvragen wat dit uiteindelijk betekent. Is het niet
zo dat de 'omstandigheden' en vooral ook de 'gaven' die men ontvangt mede
geconstitueerd worden door het (niet noodzakelijk bewuste) ego, dat zijn omgeving mede opbouwt en dat slechts met gaven begaafd kan zijn voorzover het
zich op een of andere manier ontvankelijk openstelt? 9 Hoe komt dit ontvankelijke openstellen tot stand? Een tweede probleem dat hiermee ongetwijfeld
8 P. Ricoeur, De l'interpretation, Essai sur Freud, Paris, 1965.
9 Voor het wezenlijk bij elkaar horen van gave en ontvankelijkheid

kunnen wij hier verwijzen naar onze studie : Heidegger, Denken en danken geven en zijn, Antwerpen, 1964.
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samenhangt is: gaat het in deze dialectische structuratie over een 'immanente'
dialectiek of over een dialectiek die voortdurend 'herausgefordert' wordt door
een instantie die a.h.w. 'exterieue l° blijft aan deze dialectiek zelf?
Beide problemen, namelijk het probleem van het al of niet slagen van de structuratie en het probleem van het al of niet 'immanent' zijn van de dialectiek, doen
zich voor zowel ten aanzien van de geschiedenis van het individu als ten aanzien van de geschiedenis van de mensheid. Indien men spreekt over een `immanente' dialectiek, opteert men voor een filosofie in hegeliaanse stijl. Spreekt men
van een Ilerausforderung' en een `exterioriteit', dan opteert men voor een filosofie in heideggeriaanse stijl, waarin sprake is van een ontologische Differenz,
welke niet op te heffen is. Persoonlijk geven wij op grand van een fenomenologische analyse van het denkende wezen dat de mens is en van de geschiedenis
van het denken in Europa zoals deze in feite is verlopen, de voorkeur aan een
heideggeriaanse opvatting van de geschiedenis, zowel van de geschiedenis van de
mensheid als van de geschiedenis van het individu 11. In deze opvatting staat de
mens weliswaar centraal, maar de mens is -4 voorzover hij in zijn eigen wezen
is — allereerst degene die gehoor geeft aan een 'instantie' die oorspronkelijker
is dan de mens zelf. Wij kunnen dit hier helaas niet uitwerken. Er zijn passages
in het hier besproken bock die crop wijzen dat de auteurs eveneens de voorkeur
geven aan een dergelijke opvatting van de geschiedenis. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de zinspeling op de Griekse tragedies, waarin de `goden' over het
lot van de mens beschikken (p. 58), of aan de verwijzing naar de filosofie van
Heidegger, welke filosofie een weigering inhoudt om de absolute vorm van het
zijn in het subject-zijn van het ik te zoeken (p. 153). Erg duidelijk is dit alles
echter niet. Dit mag men overigens ook niet verwachten, want het bock bedoelt
een inleiding te zijn in de psychoanalyse en niet in de grondvragen van de
filosofie.
Het probleem van de keuze tussen een `immanente' dialectiek en een `herausgeforderte' dialectiek is, naar wij menen, echter niet zonder consequenties voor
een interpretatie van de godsdienst. Zowel de 'vader' in de oedipale constellatie
als de 'oervader' uit Totem and Tabu verwijzen misschien naar de boven genoemde dimensie van exterioriteit. Wij willen bier zeker niet zo ver gaan als
Ricoeur die in deze `vader' een zeker symbool ziet van een `goddelijke vader',
waarvan de gelovige belijdt dat hij de wetgever en de bevrijder is, maar het
probleem van de inbreuk op het ego door de wet die van buitenaf komt en van
de Herausforderung die het narcistische ego dwingt buiten zichzelf te treden en
zichzelf te verlaten, blijft bestaan. Een uitwerking van deze problemen zou misschien andere aspecten van de godsdienst aan het licht kunnen brengen dan de
overigens zeer waardevolle en interessante aspecten die door Vergote naar voren
gebracht worden 12.
10 Wij ontlenen dit woord aan E. Levinas.
11 Cf. S. IJsseling, Het zijn en de zijnden. Een studie over de ontologische Differenz bij
Martin Heidegger, in Tijdschrift voor Filosofie, 28 (1966), pp. 3-52.
12 A. Vergote legt vooral de nadruk in zijn kritische bemerking ten aanzien van Freud op
de verzoening en de filiatie (p. 216).
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Terug naar Freud
Misschien verwacht men dat de hier weergegeven benaderingswijze van de
psychoanalyse slechts mogelijk is door de grondinzichten van Sigmund Freud
radicaal om te duiden. Het tegendeel is echter het geval. A. de Waelhens merkt
in zijn bespreking van deze inleiding in de psychoanalyse o.i. terecht op, dat
men zich geen boek kan wensen dat mêór freudiaans is 13 . Het boek is een
terugkeer naar de oorspronkelijke inspiratie van Freud. De drie auteurs staan
dan ook sterk onder invloed van de Parijse psychoanalyticus J. Lacan, die de
grote promotor is van een `retour a Freud', omdat temidden van de vele psychoanalytische scholen alleen bij Freud een impliciete filosofie over de mens aanwezig is die werkelijk beantwoordt aan het ware wezen van de mens. Het is
precies deze impliciete filosofie die in dit werk van Huber, Piron en Vergote
nader wordt geexpliciteerd. Langzaam rijst er een heel ander beeld van de freudiaanse psychoanalyse op dan waaraan wij gewend geraakt zijn via allerlei
Amerikaanse, culturalistische of populaire interpretaties. Dit is ook de reden
waarom dit boek zowel voor de filosoof als voor de psychoanalyticus buitengewoon interessant is. Vele waardevolle elementen voor een wijsgerige antropologie warden hier aangebracht en uitgewerkt. Het gaat om een echte inleiding
in de psychoanalyse als wetenschap van de mens.
Wij beseffen dat wij met deze uitvoerige bespreking van dit belangrijke en goed
leesbare boek de schrijvers enigermate onrecht aandoen. Heel veel van de rijkdom van deze inleiding moest buiten beschouwing blijven. Wij denken hier bijvoorbeeld aan de hoofdstukken die handelen over de lichamelijkheid en de symboliek, over de ethiek (pp. 164-188) of over de godsdienst (pp. 189-218), etc.
Wij hebben hier slechts gewezen op enkele grondgedachten die het hele werk
beheersen. Wie zich grondig in het werk zelf verdiept zal er geen spijt van
hebben en hij zal spoedig bemerken dat Freud ons iets te zeggen heeft dat van
grote betekenis is voor het verstaan van het wonderlijke wezen dat wijzelf zijn.

13 A. de Waelhens, La psychanalyse et le regne de la parole, in Critique, Mars, 1966, pp.
246-258.

Gesprek met Huub Oosterhuis
T. van der Stap

Huub Oosterhuis is in 1933 geboren te Amsterdam. Hij publiceerde tot nu toe
drie dichtbundels: Uittocht (1961), Groningen en andere gedichten (1963) en
Hand op mijn hoofd (1965). Grote bekendheid verwierf hij door zijn werkzaamheid op het gebied van de liturgie in de volkstaal. Publikaties op dat
terrein zijn 30 Liederen voor een Nederlandse liturgie (1964) en een groot aantal liederen en gebeden die losbladig verspreid worden door de Stichting Werkgroep voor Volkstaalliturgie te Amsterdam. In het begin van 1967 verschijnt
van hem in samenwerking met Michel van der Plas en de exegeten H. Renckens
en P. Drijvers een vertaling van vijftig Psalmen. Met name in de zondagse
diensten van de Amsterdamse studentenparochie, waar Huub Oosterhuis als
studentenpastor werkzaam is, worden zijn liturgische teksten gezongen en gezegd. Vanuit een jarenlange ervaring op dit punt bundelde hij een flinke bloemlezing teksten ire een najaar 1966 verschenen boek Bid om vrede * . Het is een
verzameling liederen, voorbeden, een geloofsbelijdenis, een proeve van een
'canon van de mis', een stuk dodenliturgie, en verder allerlei gebeden: over
verwachting, vreugde, vrijheid, angst, schuld; over God en zijn stilte, zijn aanwezigheid; over de gewoonste en verhevenste dingen.
Naar aanleiding van dit boek hadden wij met Huub Oosterhuis een gesprek op
zijn zolderwoning te Amsterdam. Het ging over de verhouding liturgisch-persoonlijk gebed; over een zwijgende God; en door alles heen over de vraag: wat
is bidden eigenlijk?
„Dit boek is niet direct bedoeld als een leesboek. Een doorblader-boek is dit".
Zo staat het in het nawoord van 'Bid om vrede'. Hoe denk je dat dit bock in de
praktijk zal functioneren? Of, anders gezegd, waarom heb je het uitgegeven?
Bid om vrede is, zoals het daar ligt, in eerste instantie bedoeld als een uitgangspunt voor persoonlijk gebed. Maar het persoonlijke en het liturgische gebed
liggen dicht bij elkaar, tenminste voor rnij. Ik probeer in mijn teksten die hieratische en hoge stij1 van bijvoorbeeld het Romeins Missaal te vermijden. Daar
tref je een manier van bidden aan, die mij en vele anderen, denk ik, niet meer
raakt, eerder vervreemdt van hun eigen lot en hun eigen hart. De teksten in
mijn boek spreken, hoop ik, actuele taal. Ze willen gaan over wat ons alien
overkomt, liefde, dood. Dat ze ook liturgisch bruikbaar zijn, komt omdat ze zo
* Huub Oosterhuis, Bid om vrede. — Ambo, Utrecht, 1966, 151 pp., f 5,90, geb. f 6,90.
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gestileerd zijn, dat ze zich laten uitspreken voor een vrij groot gehoor, bijvoorbeeld min of meer ritmisch, niet te kort en niet te lang, een zinsbouw en een
beeldspraak die in het gehoor ligt, zo iets.
Maar er staan toch ook gebeden in die niet voor de liturgie gemaakt zijn.
'Jij bent het antwoord niet' bijvoorbeeld kun je toch moeilijk een liturgisch lied
of gebed noemen.
Jij bent het antwoord niet
op onze vragen God
jij bent geen troost
als wij niet verder kunnen
en aan de grenzen raken
van ons bestaan.
jij bent geen toevlucht
voor onze onwetendheid
jij vult de gaten niet
jij bent geen weg
naar welk geluk dan ook
geen bron van welvaart.
jij bent geen wet

en geen beginsel God
je stelt geen eisen
en je weet niet alles
je bent niet blank
niet onbesproken
je bent een ander
zonder veel verweer.
je laat maar komen
en je laat maar Leven
je bent niet hier
niet daar niet overal
je bent niet alles God
jij zegt zo weinig.

Ik kan mij toch wel voorstellen dat dit lied ooit zou worden gezongen in de
gemeente waarmee wij liturgie vieren. Maar dat betekent onmiddellijk, dat ik
van de prediking verwacht dat ze ruimte schept voor dit lied, er een geheel mee
vormt. Je zou kunnen zeggen: dit gebed, dit lied gaat de 'via negativa', het
spreekt de ervaring uit dat God niet is wat wij over Hem zeggen, al die grote
definitieve woorden; dat Hij niet grijpbaar is, maar ver weg, dat Hij zwijgt, dat
Hij ondenkbaar is, veel kleiner dan wij. Er zijn altijd mensen geweest die zo
'negatief' over God spraken, die Hem ervoeren als weerloos, ontledigd, heel
anders, dwaasheid Gods. De kerk wist niet zo goed raad met een machteloze
God; een machteloze God kon haar machtsaanspraken en subtiele pretenties
niet rechtvaardigen. De officiele theologie heeft deze impuls nooit opgenomen,
deze visie en manier van spreken. De mystiek wel, en nu, ver buiten de kerk en
de theologie, is deze godservaring verwoord in filosofie en moderne poezie —
nou ja, dat is wat snel gezegd, misschien komen wij een beetje aan die ervaring
toe, dat Hij niet te vinden is in onze schema's en berekeningen en definities, dat
Hij kleiner en misschien sympathieker is dan die eeuwige woorden.
Dat is een gedachte die in je boek telkens terugkeert. Daarom is

bent het

antwoord niet' waarschijnlijk een kernpunt.
Ja, de plaats van dit gebed is vrij markant. Vlak ervoor staat een voorbede
waarin argeloos wordt gevraagd om dingen die gewoon zijn, bijvoorbeeld brood
op tafel, de trouw van onze vrienden, toekomst voor onze kinderen. En pal
daarbovenop staat dan dat God het antwoord niet is. In dat stukje compositie
wordt zichtbaar wat ik met het hele boek heb gewild: recht doen aan het
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paradoxale van onze ervaringen. Je put je eindeloos uit om alles wat je maar
noemen kunt vragend op God te betrekken, en tegelijk ervaar je steeds weer,
dat Hij het antwoord niet is, dat Hij niets oplost, dat je niets aan hem hebt,
ellende blijft ellende. Je wordt niet beter van Hem. Het is ja en nee. Die beweging, die spanning, is in die twee gebeden samen uitgebeeld. Het is de beweging
van het leven zelf, de paradoxaliteit van bijvoorbeeld ieder menselijk contact.
Je hebt een vriend, een ander, en dat lost ook niets op, dood blijft dood, en
toch Een mens is soms oneindig dichtbij, dan weer oneindig ver weg. In
die ervaring zijn misschien de woorden gegroeid waarmee we, in geloof, God
noemen: een God van verre en van dichtbij. Hij is er en Hij is er niet. Ja en nee.
Kun je nog andere voorbeelden noemen van die manier van spreken?
Het gebed 'In de heilige geest' bijvoorbeeld. Rijkelijk extatisch, mystiek. Vooruit
maar, je vraagt er van alles, biddend, op goed geluk: „Gij zijt de lucht die wij
ademen, de verte waarin wij turen, de ruimte die ons gegeven is. Gij zijt het
vriendelijke licht, waarin de mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn'. Vlak daarna staat 'Bijna niet':
Achteruit lopend
bereik ik u
ogen open
voeten verkeerd
in mijn verbittering
bereik ik u
wieg van mijn vader
stad als een lemen
pot, jij, stugge
gewelven van het water
nagels van bloemen
regen dof licht.
Dat is weer heel anders. Er is bijna niets over van de lyriek van het voorgaande
gebed. Het is moeizaam, ternauwernood.
Hoe hangt je vrije pazie samen met dit toch veel meer gebonden werk? 1k
zou me kunnen voorstellen dat het een het ander in de weg zit.
Er is een verschil tussen mijn zogenaamde vrije poezie en mijn liturgische
teksten zoals ze in 'Bid om vrede' gebundeld zijn, omdat er een verschil is
tussen de vriendenkring waarvoor ik in eerste instantie mijn gedichten schrijf,
en de gemeenten waarvoor ik liturgie maak. Het zijn andere menselijke situaties,
waar communicatie en menselijke herkenning op een andere manier tot stand
komt. Tien tot twintig mensen met wie ik nauw verbonden ben, met wie ik min
of meer intens leef, voor wie ik probeer te functioneren en voor wie ik schrijf,
over ons leven, onze dingen, van wie ik weet dat ze dat graag hebben, en dat
ze gehoor geven. Mijn vrienden, je schrijft toch primair voor je vrienden en
over je vrienden. Daarnaast een 400 tot 800 mensen met wie ik verbonden ben
in een gemeenschappelijk geloof, en die van week tot week samen komen om
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dat geloof uit te spreken, te bevestigen, om zich het eventueel te binnen te brengen, de naam van Jesus van Nazareth en van zijn God. Ik ben dan aangesteld
voor zo'n gemeente, een bewegeliike groep mensen, zomaar bij elkaar, en ik mag
voorgaan in gebed en bezinning; ik probeer ze de woorden aan te reiken waarmee hun leven gediend is, woorden, gebeden, liederen, die hun geloof gaande
kunnen maken en waarin ze de naam van God op het spoor kunnen komen.
Zo'n samenkomst van een gemeente is uiteraard een heel ander gebeuren dan
een vriendenkring; zomaar 400 mensen vragen om een andere taal, een andere
stem dan tien vertrouwden, omdat het een andere menselijke ruimte is. Maar
uiteindelijk stel je in beide talen, in beide situaties, hetzelfde aan de orde, denk
ik. Poezie namelijk. Een manier van spreken en omgaan met mensen en dingen,
nou ja, die ik poezie noem. Een manier van kijken en vragen, is poezie. Een
manier van leven. In mijn bundel 'Groningen en andere gedichten' staat dit
gedicht:
Boom ontroer mij, zon
jaag mij, besprenkel mij
water zuiver mij
wieg mij.
Man roep mij man
doe mij staan, verslijt mij.
Vrouw ontbind mij, draag
honing aan voed mij.
Land ontvang mij, vrouw
in uw handen beveel mij.
aarde val op mij, woord
woord bedek mij.
Dat is een voorbede, een gebed, kun je zeggen. In 'Bid om vrede' staat ergens
deze voorbede:
En bidden wij
om wat wij het meeste nodig hebben:
de sympathie en de genegenheid
van onze medemensen
om de trouw van onze vrienden
om de trouw van onze God
om de grootmoedigheid
van alien die wij beledigd hebben
om de liefde van hen die wij liefhebben.
Het eerste gedicht lijkt toch wel op dit tweede gebed. Podzie, bidden. Je smeekt
om de dingen, de mensen, je dwingt ze niet, je probeert niet de werkelijkheid
te forceren, maar je vraagt. Weten dat je de werkelijkheid, je leven, ailes wat je
ontroert, ontvangen moet, boom, water, man, vrouw, aarde, woord, God. Dat
besef draagt beide teksten. Ze verschillen, omdat ze anders willen functioneren.
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Zoek je bij je werk aan een nieuwe liturgie ook aansluiting bij de traditie?
De bijbel heeft ons bidden geleerd. Nieuwe gebeden formuleren, dat kan alleen
maar als je binnen het bereik, binnen de levensvisie en de godservaringen van
de bijbel blijft. Dat is een wijd gebied. Gebed is in de bijbel een ruimte waarin
alles kan en mag. Alles kan gezegd worden. De God van de bijbel, van Israel,
van Jesus, is blijkbaar iemand tegen wie we alles kunnen zeggen, en vloeken
eventueel.
De psalmen leren je bidden, je moet terug naar de psalmen, steeds weer.
Wat is nu eigenlijk bidden, volgens jou?
Bidden dat is een manier van kijken, heb ik al gezegd, een manier van leven.
Dat is geen scherp antwoord, geen definitie of zo. Maar die kan ik ook niet
geven. Wat is geloven? Je ogen geloven. Het doen met wat gegeven is, met wat
je hoort en ziet. En dan proberen te weten, te geloven, dat het hiermee kan en
moet.
Wat „kan en moet"?
Leven, mensworden. Dit hier, mijn lichaam en mijn ik, mijn tijd, mijn rammelende, moeizame wereld, deze stervende kerk, al die gegeven feiten zijn woord
van God, levenskans.
Maar geloven is evengoed: niet berusten in de situatie zoals je die aantreft.
Heel paradoxaal natuurlijk. „En toch" zeggen. En toch is er meer dan ik zie,
is er meer van te maken dan bijvoorbeeld zo'n waanzinnige oorlog die maar
duurt. We kunnen dan wel met z'n allen die vrede in Vietnam niet waarmaken,
nog steeds niet, we zijn gevangen in schema's — de noodzaak van een wapenindustrie in verband met het economisch proces, de machtsverhoudingen in
Zuid-Oost Azie — als die goden, al die stokken die ons slaan —. Maar we
proberen te geloven dat God groter is dan schema's, dat Hij de Heer is van alle
machten en goden. — Soms denk ik dat demonstreren voor vrede in Vietnam,
heel concreet meedoen met zo'n optocht, dat dat toch jets te maken heeft met
geloof. Zo'n protest is misschien een vertwijfelde poging om de zaak open te
houden, overal in de wereld. Ergens gaan duizend mensen, die ook bij god niet
weten wat ze moeten doen, gewoon maar lopen, om uit te beelden dat het
anders kan, dat wij, stelletje mensen, duizend man, groter en eeuwiger zijn dan
die oorlog.
Bezielt dat de mensen die daar lopen?
Ik ken mensen die het zo beleven, in hen wordt dat protest geboren. Het zijn de
armen van geest — ze hebben de schijn en de rede tegen, wat heeft hun optocht
nou in godsheresnaam voor invloed op het wereldgebeuren? Precies dezelfde
als het gebed, denk ik. Als wij, in de liturgie, met de gemeente, bidden om
vrede, dan zijn we verwant aan zo'n vergeefse optocht. Wij hebben ook de
schijn en de rede tegen, waar biijft zo'n gebed? Maar stel je eens voor dat wij
er niet meer om vroegen, gewoon maar, vertwijfeld of naief? We zouden misschien zelf verstopt raken, dichtklappen. Laat ons bidden, zeggen we. We houden open dat het kan, vrede, nieuwe schepping. We proberen te geloven.
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Drie gebeden uit 'Bid om vrede'
Gij spreekt en roept,
een woord dat antwoord vraagt,
een naam die liefde uitlokt,
liefde geeft.
Waar doofheid heerst, daar zijt Gij niet,
waar mensen stom zijn
en elkaar dood zwijgen,
daar zijt Gij niet.
Open dan onze mond, en vul ons hart
met goede woorden voor elkaar,
opdat in ons uw liefde, uw bestaan
zichtbaar mag worden
tot in eeuwigheid.
Heer God,
uw koninkrijk is midden onder ons
verborgen en dichtbij
een mens om van te houden
mensen om voor te leven,
uw wil geschiedt op aarde
overal
waar mensen leven en sterven
voor elkaar.
Wij bidden U
dat wij dit alles mogen volbrengen
gaandeweg, van dag tot dag,
om zo vertrouwd te worden
met uw naam
en U te vinden,
onze vader tot in eeuwigheid.
Gij hebt ons al vergeven
dat wij zijn zoals wij zijn:
mensen met haat en liefde
in ons hart,
met een scheur in onze ogen
en stenen woorden in onze mond,
Gij hebt ons opgezocht
om zelf mens te worden,
zonde te worden.
Ten einde raad
en ten eeuwigen dage
weet Gij niets anders meer te doen
dan mensen, iedere mens
belangrijker te vinden dan U zelf.
ik ben die mens.

Gesprek met Huub Oosterhuis

Literatuur als experiment
Eugene Van Itterbeek

„Lire, c'est desirer l'oeuvre, c'est vouloir &re l'oeuvre".

Roland Barthes, in Critique et verite, p. 79.

Bij wijze van uitgangspunt zouden wij de paradoxale opmerking willen maken,
dat de liteatuur mij niet alleen als vakman maar ook als gewone lezer ontgaat.
Dit wijst erop dat ik mij ten zeerste betrokken voel op de literatuur. Juist door
haar ontoegankelijkheid boeit ze me zo sterk. Ze nodigt uit tot een onvoorwaardelijk 'kritisch' engagement, tot het scheppen van betekenissen, tot het
risico van het geven van zin aan een geheel van taalsymbolen. En is dit ontcijferen van lettertekens niet hetzelfde als het zoeken naar een zin in de wereld die
mij omgeeft?
Zoals ieder zoeker naar waarheid, streef ik ook als lezer en criticus mijn eigen
vrijheid na. Het literaire werk biedt weerstand, ik kom ermee in conflict. Het
lezen is een creatieve situatie, een zelfscheppende geestelijke activiteit. Het
geheim van het kunstwerk wordt slechts ontsloten naarmate het de lezer tot
een grotere openheid en vrijheid brengt. In die zin kan op de leessituatie worden
toegepast wat A. Vergote schrijft in verband met de autonomie en de vrijheid
van het Ik. „Wat de menselijke orde kenmerkt is het conflict. Het subject iheeft
tot taak zich in objectieve cultuurvormen te integreren, juist omdat het nooit
tot de natuur behoort, en steeds tegenover geobjectiveerde vormen in conflict
treedt, en zodoende nieuwe cultuurvormen doet ontstaan. De mens is schepper
van cultuur, omdat hij alle instinctuele vastheid springen doet, en ook alle
feitelijke en geobjectiveerde vormen van cultuur overwinnen wil, en in die
overwinning terzelfder tijd nieuwe vormen stelt, en zijn eigen vrijheid verwerft
en bevestigt"1. Kan het boek, de te interpreteren tekst niet worden beschouwd
als een „feitelijke en geobjectiveerde vorm van cultuur" die bij het lezen moet
worden overwonnen? Via deze filosofisch-psychologische motivering kan het
lezen worden beleefd als een merkwaardige vorm van „naar autonomie strevende subjectiviteit" (A. Vergote). Lezen is aldus geen bezigheid voor luie geesten,
geen zich passief onderwerpen aan de fantasie van de schrijver. Men zou zelfs
kunnen zeggen dat een tekst die bij de lezer onvoldoende geestelijke ruimte
schept, die hem dus onvoldoende weerstand biedt, niet als waarachtige literatuur beschouwd kan worden. Op die wijze is het wellicht mogelijk een esthetics
te formuleren vanuit de filosofisch-psychologische motivering van de lezer en
1 A. Vergote, Filosofische psychologie, in Dietsche Warande en Belfort, september 1966,
p. 510.
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dus niet meer op grond van literair-objectieve criteria. Een goede tekst is een
tekst die de lezer een grotere geestelijke autonomie of 'un supplement d'existence' verschaft.
Daarbij aansluitend kan ik me afvragen of het geen eigenschap van het taalkunstwerk is, als het ware onvatbaar te zijn, weerstand te bieden aan mijn
begrip, mijn zoeken naar zin te stimuleren. Roland Barthes omschrijft de symbolische taal van het taalkunstwerk als „une langue plurielle" 2, een taal die
vatbaar is voor verschillende interpretaties. Het verwonderlijke is, dat literatuur
afgestemd is op communicatie. Het voorwerp van die communicatie is 's schrijvers ervaring van het mysterie. Als lezer beschik ik, buiten het boek, over heel
weinig gegevens die er borg voor staan dat ik het boek goed begrijp. 1k heb
alleen mijn eigen ervaring van het geheim der dingen. Alleen mijn eigen ervaring van het mysterie en mijn eigen verlangen naar het onbereikbare stellen mij
in staat een boek te lezen. Een gedicht of een roman mogen zich niet aan me
opdringen, ze moeten me inpalmen zonder dat ik er mijn vrijheid bij verlies, ze
moeten me aanzetten tot meditatie, ze moeten ruimte scheppen, een ruimte
waarin ik me, zonder het kunstwerk te verloochenen, vrij kan bewegen. Om die
reden is elke literatuur, vanuit het standpunt van de lezer, 'experimenteel': zij
is open, zij schept vrijheid.
V ervreemding tussen auteur en publiek
Waarom dan voelt de hedendaagse lezer zich zo vreemd tegenover een taalkunstwerk? Is het omdat hij de nodige vrijheid niet kan opbrengen om met de
dichter scheep te gaan? Of omdat de literatuur steeds meer buiten het leven
komt te staan, omdat ze haast uitsluitend zou worden geschreven vanuit een
louter esthetische problematiek, kortom omdat ze experimenteel zou zijn in de
zin die men daar meestal aan geeft, en dus minder vatbaar voor communicatie?
Ze zou van de lezer een te grote openheid vergen, waartoe hij niet in staat is.
Een literatuur als die van de 'nouveau roman', auteurs als Claude Simon,
Nathalie Sarraute of Marguerite Duras, dichters als Hugo Claus of Simon
Vinkenoog zouden zich een te ruime vrijheid toeeigenen. Maar daar moeten we
direct tegenover zetten, dat een niet-hermetische literatuur dikwijls meer aanleiding geeft tot interpretatieproblemen dan de hermetische. Hoe duidelijk de
vorm ook is, een roman van Malraux, Saint-Exupery of Bernanos is niet toegankelijker dan een gedicht van Paul Eluard; Shakespeare of Racine zijn niet
toegankelijker dan Beckett. Ook de literatuur vervreemdt en kan experimenteel
worden genoemd: „Het experiment in de poezie is de poezie zelf" (Vinkenoog);
het experiment kan niet uitsluitend formed worden gedefinieerd.
Is deze collectieve vervreemding tussen lezer en bock dezelfde als de vervreemding die tijdens de lectuur optreedt tussen auteur en lezer? Gaat het om de
veralgemening van een individuele ervaring? Moeilijk is het hierop een afdoend
antwoord te geven, omdat elke lectuur een nieuw experiment is, een geheel
nieuwe vorm van communicatie. Ik kan 'in estheticis' zelfs geen algemeen
2 Roland Barthes, Critique et verite, Paris, 1966, p. 53.
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geldende oordelen vormen, tenzij dit ene, dat elk goed boek een uitdaging moet
zijn, een oproep tot creativiteit. Een literatuursocioloog als Robert Escarpit
spreekt wel van 'la solitude du lecteur', waaraan ook 'la solitude de l'auteur'
beantwoordt. Maar hiermee bedoelt hij helemaal niet de eenzaamheid van de
lezer tijdens het lezen zelf. Zonder die eenzaamheid is er immers geen goede
lectuur en geen goede communicatie mogelijk. Escarpit bedoelt veeleer de
hulpeloosheid van de lezer, zijn onmacht, de breuk tussen schrijver en publiek.
Deze breuk is voor Escarpit echter van maatschappelijke, niet van esthetische
aard. Hij heeft meer de verspreiding van literatuur op het oog, vooral bij
arbeiders en bij de zgn. lagere middenstand. Dit probleem wordt niet in verband gebracht met de esthetische waarde van het literaire werk. In vele boeken
herkent de lezer zijn eigen sociale wereld niet meer, de auteur schrijft vanuit
een totaal andere ervaringswereld. De literatuur is in de huidige Westerse
samenleving niet meer gebonden aan bepaalde standen, zoals dat bij voorbeeld
wel het geval was in de tijd van Lodewijk XIV. Het is geen literatuur meer van
een min of meer sociaal afgebakend milieu. Wel kan men zeggen dat de avantgarde-schrijver steeds op zijn tijd vooruit is geweest, ook op maatschappelijk
gebied, maar vandaag wordt de artistieke vrijheid meer dan ooit mede bepaald
door een vorm van sociale emancipatie. Naarmate de maatschappelijke bindingen van de schrijver met de gemeenschap van zijn lezers verdwijnen, komt
de auteur in een isolement terecht, dat op zichzelf verruimend kan werken. Een
Ernest Claes bijvoorbeeld is toegankelijker dan een Paul de Wispelaere, maar
de Wispelaere werkt verruimender.
De sociale afzondering van de auteur wordt nog versterkt door het feit dat de
vooruitstrevende kunstenaars zich gaan groeperen om in groepsverband de
strijd aan te binden met hun eigen isolement door een soort revolte tegen de
maatschappij die hen niet accepteert, een verschijnsel dat zich op het ogenblik
voordoet in de Vlaamse letteren. Het gaat hier om een literaire revolte, in
zoverre zelfs dat het woord 'links' een zuiver literair begrip is geworden3.
Literatuur wordt een specialiteit. En ook de literatuurkritiek gaat onder de
vervreemding tussen literatuur en publiek lijden, ze wordt z6 esthetisch en
wetenschappelijk, dat ook zij de anonieme massa lezers niet meer aanspreekt.
Heel die toestand schept een sfeer van onbehagen: oudere schrijvers kunnen
niet meer mee, de literatuur wordt van haar mythisch karakter ontdaan, jongere schrijvers verachten het publiek.
De misnoegdheid van de jongere auteurs krijgt soms gestalte in een vorm van
maatschappijkritiek: zij willen vooral de roman bevrijden uit zijn esthetische
beslotenheid. In de Franse literatuur ontstaat er een cultus rond de figuur van
Celine. In zijn boek La mort de L.-F. Celine maakt Dominique de Roux van
de gelegenheid gebruik om in naam van zijn idool de esthetici van de groep
Tel Quel uit te schelden: „Maar wat doen nu onze hedendaagse schrijvers,
vooral de dertigers? Literatuur is voor hen louter techniek, zij brengen hun tijd
zoek met in lege slakkehuisjes te kruipen" 4 . De Roux wil de auteurs van zijn
3 Zie Herman J. Claeys, Wat is links?, Brugge, 1966.
4 Le Figaro Litteraire, 6 oktober 1966, p. 2.
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generatie als het ware de straat op jagen, om ze te leren schrijven vanuit het
voile leven, hij wil een levensechte literatuur, wars van alle esthetisch experiment. Een ander voorbeeld is Truman Capote's In cold blood, een reconstructie
van een echt gebeurde moord. In zijn door de groep Merlyn fel betwiste inaugurele oratie, De twee wegen van de kritiek, uitgesproken te Leiden op
25 februari 1966, wijst H. A. Gomperts op dit streven naar authenticiteit: „Het
is kenmerkend voor onze tijd, dat de literatuur steeds minder esthetisch-formalistisch en steeds meer autentiek-documentair wordt" 5 . De levensvolheid wordt
niet zozeer nagestreefd door een ethisch engagement, zoals bij Menno ter Braak
of Gerard Walschap, maar door een soort documentair-realistisch getuigen.
Het is echter de vraag of op die manier de afstand tussen auteur en publiek
kan worden overbrugd. Moet het probleem niet veeleer verschoven worden
naar de intieme verhouding tussen lezer en boek op het ogenblik van de lectuur
zelf? Een esthetisch oordeel over de vervreemding tussen auteur en publiek kan
niet worden gevoed door de analyse van uitsluitend actuele literaire verschijnselen. De eigenlijke literaire problematiek ligt veel dieper. Onze bedoeling is,
wat meer inzicht te krijgen in het lezen op zichzelf. Het eigenlijke experiment
in de literatuur heeft iets te maken met lectuur, met de ervaring van de wereld
via de symbolische werking van de dichterlijke taal. Wat is er meer gericht op
het mysterie dan het beeld, wat is er rijker aan geestelijke dynamiek dan het
woord van de dichter? Literatuur wordt slechts experiment tijdens de lectuur.
Op die wijze hopen wij de literatuur opnieuw open te stellen voor de lezer en
hem binnen te leiden in het verborgen leven, hem opnieuw bewust te maken
van wat er gebeurt wanneer hij leest en misschien ook wel van de zin van het
leven. Langs die weg wordt de lezer misschien opnieuw vertrouwd gemaakt
met het boek, door persoonlijke confrontatie met dat boek dat hem, nu meer
dan ooit, zo bevreemdt. De taak van de criticus bestaat erin het isolement van
lezer en auteur te doorbreken. Maar hoe?

Methodenstrijd in de kritiek

Tegenover de onzekerheid van de lezer staat bij de criticus de steeds groter
wordende drang naar exactheid in de analyse, naar controleerbaarheid van de
waarde-oordelen, wat in het Nederlandse taalgebied vooral bij de critici van
Merlyn tot uiting is gekomen en waarop nog eens met nadruk wordt gewezen
in het dispuut met Gomperts 6. Niet echter alleen in Nederland woedt er een
felle methodenstrijd, maar ook in Frankrijk. Vooral Raymond Picard, Racinekenner en hoogleraar in de 17e-eeuwse letterkunde aan de Sorbonne, Roland
Barthes, Jean-Paul Weber en Serge Doubrovski zijn hier de protagonisten. Al
die discussies beroeren de publieke opinie wel niet en het is de vraag of de
bijzondere relatie tussen lezer en boek er ook maar enigszins door wordt bein5 H. A. Gomperts, De twee wegen van de kritiek, Amsterdam, 1966, p. 18.
6 Merlyn, mei 1966. Vooral J. J. Oversteegen, Leiden ontzet (en Amsterdam niet minder),
pp. 149 - 178.
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vloed. Maar toch komen hier enkele inzichten over het wezen van de literatuur
vrij waarmee wij ons voordeel kunnen doen.
Vooral bij Barthes is er een sterke neiging aanwezig om binnen de autonomie
van het kunstwerk en mits scholing en belezenheid de kritiek opnieuw open te
stellen voor een subjectief-artistiek lezen: „une subjectivite systematisee, c'esta-dire cultivee (relevant de la culture), soumise a des contraintes immenses,
issues elles-memes des symboles de l'oeuvre, a plus de chance, peut-titre, d'approcher l'objet litteraire, qu'une objectivite inculte, aveugle sur elle-meme et
s'abritant derriere la lettre comme derriere une nature" 7 . Dit subjectivisme
moet grondig worden onderscheiden van een totaal voorbijgestreefd emotioneel
lezen, waarbij de lezer het kunstwerk slechts waardeerde (en schromelijk overschatte) wanneer het hem ontroerde, hem als het ware de wereld en het leven
deed vergeten. Zulk een lezer heeft slechts oog voor literatuur als fictie, als
leugen, als een vlucht uit de werkelijkheid. Hij heeft geen zicht op het werkelijkheidsgehalte van de literatuur. Hij vergeet niet alleen het leven, maar ook
het kunstwerk zelf8 . Het subjectivisme van Barthes daarentegen is analytisch,
het beweegt zich binnen de autonomie van het taalkunstwerk. Ik word niet
geblinddoekt door het verhaal, ik kom tot mijzelf, ik word weer in het bestaan
geworpen, in het mysterie van het leven. In dit verhullend onthullen van de
wereld bestaat de dubbeizinnigheid van de literatuur. „Ecrire, c'est donc a la
fois devoiler le monde et le proposer comme une -Cache a la generosite du
lecteur"9 . Schrijven is: de wereld onthullen en ze tegelijk voorstellen als een eis
tot creativiteit en zelfbevestiging. Een roman of een gedicht interpreteren, is
het mysterie ervan intact laten, maar het tastbaar aanwijzen in de taal zelf van
de schrijver. In die zin moet de interpretatie steeds uitlopen op de onmacht
van de criticus. Die onmacht betekent echter geen abdicatie, het is een gaan
tot aan de grens van het interpreteerbare, tot waar er niets meer te zeggen valt,
tot waar de dialoog met het kunstwerk, voorlopig, is uitgeput, tot op het punt
waar de criticus helemaal zichzelf geworden is, geen lezer meer maar mens,
waar hij over de zuiver esthetische waarden heen tot een ethische stellingname
wordt gedreven. Ook volgens Sartre is dit de zin van de literatuur als morele
imperatief. Het kunstwerk wordt hierdoor geenszins verlaagd tot een esthetisch
middel ter propagering van bepaalde ideeen, het wordt in zijn voile esthetische
draagwijdte beleefd. De onmacht waarover het hier gaat, is geen eindpunt, het
is een belangrijk moment in de interpretatie, juist dat moment waarop de interpretatie slaagt, waarop het boek als confrontatie met de wereld op het vlak
van de esthetische ervaring zijn doel heeft bereikt. Het boek is uit, het leven
begint. Maar dit leven is veranderd, het is geIntensifieerd als geestelijk avontuur, het is 'verrijkt'.
7 Roland Barthes, Critique et verite, Paris, 1966, p. 69: „een gesystematiseerde subjectiviteit,
d.w.z. een in cultuur beproefde subjectiviteit, onderworpen aan ontzettende beperkingen, die
zelf voortvloeien uit de symbolen van het werk, biedt wellicht meer kans om het literair
object te benaderen dan een van weinig cultuur getuigende objectiviteit, die zich zonder
enige kritische zin blind staart op de letter van de tekst en zich daarachter verschuilt als
achter een natuurgegeven".
8 Roman Ingarden, Das literarische Kunstwerk, 3e uitg., Tubingen, 1965, p. 22.
9 J.-P. Sartre, Qu'est-ce que la litterature?, in Situations, II, p. 109.
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Humanisering van de literaire kritiek
Literatuur is niet alleen een aangelegenheid van schrijvers. Wanneer men uitgaat van de gedachte dat een boek slechts tot leven wordt gewekt op het ogenblik waarop het wordt gelezen, dan verdwijnt de auteur als persoon naar de
achtergrond, dan primeert nog slechts het werk in zoverre het geschapen wordt
door de lezer, dan wordt de lezer als het ware auteur, weliswaar dank zij het
bock dat zonder de schrijver nooit ter wereld zou zijn gekomen. Als lezer komt
het niet bij me op, een onderscheid te maken tussen auteur en werk, beiden
worden tijdens de lectuur vereenzelvigd, ik ken slechts de auteur als schrijver
van het boek, niet als individu. De identificatie is volledig: hij is het boek. Ook
al is de persoon van de auteur mij volkomen onbekend. Dit laatste komt mij
zelfs als een vereiste voor, als een waarborg van goede lectuur.
Nu is het de vraag, of de bijzondere relatie tussen lezer en boek dezelfde is als
tussen schrijver en werk. Het boek ligt ergens tussenin. Voor de auteur is het
slechts het voorlopig einde van een avontuur, al streeft hij in het kunstwerk
„een onbereikbare, definitieve voltooiing van zijn persoonlijkheid" na; tijdens
het scheppen zelf heeft het dichtwerk, als project, als opgave, voor de kunstenaar een absolute waarde, maar eenmaal voltooid, blijkt het onvolmaakt te
zijn, in wezen „onvoltooid"1°. Dit gevoelen van onvolkomenheid wordt bijvoorbeeld gedeeld door J. M. G. Le Clezio: „Il y a longtemps que j'ai renonce
a dire tout ce que je pensais ." („Ik heb het allang opgegeven, alles te zeggen wat ik denk", La fQvre, p. 8). Blijkt uit dit gezegde dat Le Clezio zich niet
helemaal vereenzelvigt met wat hij te zeggen heeft? Eigenlijk bedoelt hij hiermee dat de wereld en zijn ervaring van de wereld z6 rijk zijn, dat ze nooit
volkomen kunnen worden uitgedrukt in de taal. Dit wijst dan weer op het
onvoltooide van elke kunstschepping. In deze zin is dus elk kunstwerk, aithans
voor de maker, eindig. Volgens Sartre is een schrijver er zich zelfs niet van
bewust een kunstvoorwerp te scheppen: „le plaisir esthetique" (het esthetisch
genot) is hem ontzegd. Voor Le Clezio is schrijven „de l'ecriture brute". Ook
bij de dichter Francis Ponge komt deze gedachte veelvuldig voor. Schrijven is
hoofdzaak, niet zozeer de esthetische waarde van het resultaat: ,,l'artiste a
l'oeuvre pour but, non la valeur de l'oeuvre", het doel van de kunstenaar is het
werk, niet de waarde van het werk11.
Voor de lezer ligt het boek aan het begin van een uiterst riskante ontmoeting.
Hij is niet op voorhand zeker of deze zal slagen. Maar zelfs afgezien daarvan
is het lezen een heel andere ervaring dan het schrijven. Het lezen gaat wel
gepaard met esthetische genoegens, het wekt verlangens op naar een volledige
inbezitneming van het werk: „Lire, c'est desirer l'oeuvre, c'est vouloir étre
l'oeuvre, c'est refuser de doubler l'oeuvre en dehors de toute autre parole que
la parole mane de l'oeuvre", schrijft Roland Barthes. Lezen is verlangen in
bezit te worden genomen door het werk, zich er als het ware in te verliezen,
zichzelf niet meer te zijn. Ingarden gebruikt hiervoor de term 'Selbstvergessen10 S. Dresden, De zin der literaire critiek, in Bezonken avonturen, Amsterdam, 1949, p. 15.
11 Gaetan Picon, L'ecrivain et son ombre, Paris, 1963, p. 25.
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heit'12 . Als een uitdrukking als deze in strijd lijkt te zijn met het beginsel van
de autonomie van de lezer, mag men niet uit het oog verliezen dat de autonomie juist bewerkt wordt tijdens en door de lectuur, dat zij slechts kan worden
opgebouwd in de lege ruimte die geschapen wordt door het esthetisch genieten.
Het constructieve moment van de lectuur, de eigenlijke zingeving is niet zuiver
esthetisch meer, het is veeleer ethisch. Beide aspecten vloeien echter door
elkaar, werken voortdurend op elkaar in. De lezer is tegelijkertijd passief en
actief, hij wordt opgeslorpt door de wereld van het boek, maar bouwt het
tegelijkertijd ook weer op.
Zonder het affectief-esthetisch element van het genieten is er geen artistieke
kennis mogelijk, maar toch mag het aandeel van dit moment niet worden overschat. Schoonheidsbeleving en het eigenlijke herscheppen van de wereld van de
kunstenaar gaan samen. Het ethisch aspect lijkt echter het belangrijkste, omdat
vooral dit aspect mij als lezer het meest creatief maakt, omdat ik daardoor
binnen de wereld van de kunstenaar het meest mijzelf ben en word. Op het
ogenblik waarop ik als lezer het werk in zijn voile betekenis tracht te omvatten,
wordt mijn waarde-oordeel niet zozeer bepaald door het 'esthetisch genot', dat
meer passief is, als wel op grond van een ethisch engagement. Dit engagement
ontstaat slechts tijdens de lectuur, het is geen extra-literair gegeven, geen morele
norm. De waarde van het kunstwerk wordt niet ondergeschikt gemaakt aan
niet-literaire maatstaven. Anderzijds wordt het ook niet ervaren als een object,
als een zuiver autonome schepping, los van schrijver en lezer. Belangrijk is dat
het ooit werd geschreven en dat het wordt gelezen, dat het als het ware tweemaal wordt geschapen, maar dan op een heel andere wijze en door totaal
andere personen. De lezer bevindt zich in een voltooide wereld, binnen de
voltooide werkelijkheid van het boek. De waarachtige kunstenaar kent die
ervaring van het voltooide niet. Daarom betrekt hij ook in de beoordeling van
zijn eigen werk andere criteria dan de lezer. Wat voltooid is voor de lezer, is
voor de schrijver vaak onvolmaakt. Lezen en schrijven zijn aldus grondig
verschillende belevenissen. Een fundamenteel kenmerk hebben zij gemeen: het
scheppen als een streven naar vrijheid.

Intellectualisering van de kritiek
De verhouding tussen lezer en boek blijkt zich dus of te spelen buiten de schrijver om. Hoezeer de auteur het boek ook voor zichzelf heeft geschreven, toch
is het er essentieel voor de lezer. Geen enkel produkt is zo hecht met het Leven
van de producent verbonden en wordt tegelijkertijd zo integraal in bezit genomen door de verbruiker, alsof het diens bloedeigen geestesvrucht was. Dit alles
heeft verstrekkende gevolgen op het gebied van de literatuurbeschouwing, de
literatuurkritiek en het literatuuronderwijs in het algemeen. Dit beklemtonen
van de rol van de lezer is vooral belangrijk in een periode waarin het standpunt
van de auteur door sommige critici zó sterk wordt benadrukt en zelfs verabsoluteerd, dat de literatuur een haast exciusieve bezigheid wordt voor vakspecia12 Roman Ingarden, op. cit., p. 21.
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listen, waartoe zowel auteurs als critici moeten worden gerekend. Het gaat om
een verregaande objectivering van het kunstwerk, waardoor het lezen ontdaan
wordt van elke ethische betekenis. Het is helemaal niet zo zeker, zoals wij
hierboven reeds hebben uiteengezet, of de eigenlijke zin van het artistieke
scheppen daardoor juist begrepen wordt, of de kennis van de literatuur daarmee vooruitgang boekt. Berust de vereenzelviging van het standpunt van auteur
en lezer niet op een misverstand, d.w.z. op een verkeerd begrip van de scheppingsact zelf? Dat is het wat wij willen aantonen.
Het kunstwerk wordt door literatuurkenners, stilistici en esthetici als een autonome creatie beschouwd, zij stellen zich in de plaats van de kunstenaars voor
wie het ideale kunstwerk los van de schepper staat, zo autonoom als een boom
of een wolk: een ideaal van vormelijke perfectie dat uit de esthetica van Mallarme stamt en dat bijvoorbeeld ook Flaubert voor de geest zweefde: „un livre
sur rien, un livre sans attache exterieure, qui se tiendrait de lui-meme par la
force interne de son style", een boek dat op zichzelf bestaat, alleen maar op
zijn stij11-3 . Nogmaals, niet de waarde van het kunstwerk is voor de schrijver
van belang, maar het feit dat het er is. Dezelfde idee komt naar voren bij zulke
uiteenlopende romanciers als Francois Mauriac en Alain Robbe-Grillet: voor
Mauriac is de roman „un monde separe de celui qui l'a cree", een wereld
buiten de auteur14; voor de theoreticus van de 'nouveau roman' zijn de werken
van Pinget „des creations pures qui ne relevent que de l'esprit de creation",
zuivere scheppingen die uitsluitend afhangen van de creatieve geest, en elders
noemt hij de moderne roman „une recherche qui cree alle-meme ses propries,
significations" 15 . De roman is een besloten wereld die zijn diepste betekenis uit
zichzelf put.
De vraag is echter, of dit standpunt van de kunstenaar ook geldt voor criticus
en lezer. Kan de criticus zich evenzeer op de autonomie van het kunstwerk
beroepen als de kunstenaar? De lezer-criticus wordt toch op een heel ander
moment met het literaire werk geconfronteerd dan de auteur. De schrijver
staat steeds tegenover zijn werk als een ' te scheppen oeuvre, als een onvoltooide
en wellicht nimmer te voltooien opdracht, terwijl de lezer en de criticus het
boek lezen als een voltooid werk.
De roman of het gedicht worden los van de auteur gelezen. En toch stijgt de
goede lezer boven die formele perfectie uit. Hij sluit het werk niet op binnen
de grenzen van zijn objectieve schoonheid, hij beperkt zich niet tot het geheel
van taalstructuren. Juist in zijn drang naar het absoluut schone moet hij het
kunstwerk steeds ervaren als een essentieel onvoltooide schepping. Kunst is in
deze zin steeds revolutionair, ze leidt naar een immer te hernieuwen 'bewustwording', een ethische vereiste die sterk beklemtoond werd door het surrealisme. Het gaat er dus om, het standpunt van de kunstenaar juist te verstaan, het
niet te verwarren met de esthetische droom van het volmaakte kunstwerk en
13 Brief aan Louise Colet, 16 januari 1852, geciteerd door R. Koskimies, Theorie des Romans, Helsinki, 1935, p. 148.
14 Francois Mauriac, Le romancier et ses personnages, Paris, 1933, p. 143.
15 Alain Robbe - Grillet, Pour un nouveau roman, Paris, 1963, p. 108 en 120.
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er aldus niet vanuit te gaan dat een gedicht of een roman volkomen autonome
esthetische scheppingen zijn. Zij kunnen slechts worden beschouwd als zovele
getuigenissen van een nimmer te bevredigen drang naar het absolute.
Tijdens de lectuur verliest het boek zijn autonomie ten opzichte van de lezer.
Indien de criticus de lezer voor zijn lectuur wil interesseren, dan moet hij dus
niet trachten het werk te reconstitueren als het resultaat van een voorbije
scheppingsact, als de voltooide belichaming van een esthetische droom, maar
als het nooit te bevredigen verlangen van de kunstenaar naar een volstrekt
zuiver en autonoom oeuvre. Dat is het wat wij onder esthetische lectuur verstaan. Kritiek wordt dan een zo objectief mogelijk getuigenis van de wijze
waarop de criticus zich tijdens zijn lectuur met het boek heeft geIdentificeerd
en erdoor in bezit werd genomen, zonder daarbij zijn autonomie te verliezen.
Wanneer een roman of gedicht te zeer worden opgedrongen aan de lezer als
een object, belemmeren zij elk creatief lezen, het bock doet zich dan voor als
een gesloten wereld, wat het voor de auteur tenslotte nooit geweest is. Het is
niet omdat het kunstwerk 'af' is dat het een voorwerp wordt, dat het vreemd
wordt aan het leven van de kunstenaar. De droom van de schepper is nooit
voltooid. leder werk is een onvoltooide droom. Een stilistische kritiek die het
kunstwerk beschouwt als een autonome, tijdeloze en zelfs anonieme creatie en
die er van uitgaat dat dit het standpunt is van de schrijver, voltrekt een scheiding tussen het esthetische en het ethische aspect van de kunst. Ten gevolge
van een dergelijke scheiding wordt het taalkunstwerk herleid tot een louter
statisch gegeven, het wordt in beslag genomen door het analyserend intellect,
het wordt van zijn geheimzinnigheid beroofd, het wordt tenslotte losgerukt uit
het complexe ervaringsleven van de auteur, het wordt ontdaan van elke ethische motivering. Lezen is leven met de wereld van het boek, vatbaar worden
voor het streven naar het absolute: „L'oeuvre, si je peux m'exprimer ainsi, va
vers l'absolu; elle est un temoignage de la voie que l'auteur se fraye vers son
achevement absolu mais elle n'est jamais cet achevement lui-mème" 16. Die beleving is ook eigen aan de criticus.
Alleen het lezen, bevrijd van alle mogelijke denkbeelden over de autonomie
van het kunstwerk, helpt ons literatuur te ervaren als een diepmenselijke getuigenis over het bestaan. De erkenning van het standpunt van de lezer bij het
beoefenen van literaire kritiek draagt ook bij tot het vermenselijken van de
literairkritische taal. De kritiek wordt vrij gemaakt van haar steeds toenemende
professioneel-wetenschappelijke inslag. Op dit gebied is er een grote behoefte
aan zuivering merkbaar, niet alleen bij sommige critici, maar vooral bij auteurs.
Men leze bijvoorbeeld het ironische stuk van T. A. Birrell, Engelse literaire
kritiek op zoek naar een methodologie17 . Veel heftiger is het verzet van de
Amerikaanse auteur Saul Bellow tegen de intellectualisering van de kritiek en
de literatuur. Op het congres van de Penclubs te New York (1966) heeft hij in
16 S. Dresden, Stylistique et science de la litterature, in Neophilologus, 1952, p. 205: „Het
werk tendeert naar het absolute; het legt getuigenis af van de weg welke de auteur zich
baant naar zijn absolute voltooiing, maar het is nooit die voltooiing zelf".
17 Forum der Letteren, aug. 1962, pp. 166 - 175.
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felle bewoordingen de monopolisering van de kritiek en de literatuur door de
Amerikaanse universitaire intelligentsia aangeklaagd. Over de intellectuelen in
de literatuur liet hij zich uit als volgt: „Deze nieuwe groep schrijvers, die grotendeels onder invloed staat van de moderne klassieken Joyce, Proust, Eliot,
Lawrence, Gide, Valery, enz. heeft deze klassieken alleen maar een ander
kleedje omgehangen. Van wat verbeelding was, hebben zij iets cerebraals gemaakt. Kunst wordt concept. Deze groep meent dat het volstaat alles onderste
boven te gooien. Zij parafraseren en maken alles onduidelijker, ontoegankelijker. Gevoel en sensibiliteit vervangen zij door verstand". Het gaat zelfs zover
dat de romanciers zich buiten de literatuur gesloten voelen: „De hedendaagse
romanciers worden afgedankt. Die armzalige onontwikkelde slaven zijn niet
goed genoeg meer voor de literatuur" 18 . De intellectualistische kritiek gaat de
artistieke vrijheid zelf bedreigen.
Nu wil dit artikel geen pleidooi zijn voor een impressionistische kritiek of voor
een gevoelskritiek, maar wel een bezinning over de rol van de criticus in het
algemeen. M.a.w. het gaat erom, hoe de lectuur als experiment, als ervaring
van de taalscheppende drang naar het onbereikbare, in de kritiek tot uiting
kan komen. Hoe bevordert de kritiek het contact met het boek, hoe kan ik,
rekening houdend met de groeiende idee van de menselijke vrijheid, een kritiek
opbouwen waarin de lezer weer naar het boek gaat om zich te bezinnen over
de zin van het bestaan. Hoe kan literatuur weer voor hem worden wat Barthes
'une experience interieure', een inwendige ervaring noemt. Want daarin bestaat
de literatuur. Een boek dat aan die vereiste beantwoordt, is waarachtige 'experimentele' literatuur. De criticus zou zich dus moeten afvragen hoe hij de literatuur weer 'experimenteel' kan maken, d.w.z. binnen het bereik van de lezer
brengen; hoe hij aldus een echt leesklimaat kan scheppen, waardoor de literatuur ook aan maatschappelijke betekenis zou winnen.
18 Saul Bellow, La dictature des professeurs sur la littárature, in Le Figaro Litteraire, 14
juli 1966, p. 7.

Over winnende verliezers
M. A. Lathouwers

Wanneer is het spel van het leven gewonnen of verloren? Dit is de vraag die
Wassilii Aksjonow, een van de belangrijkste Russische prozaisten van het
ogenblik, bezighoudt in zijn verhaal De overwinning1 . Aksjonow laat zien, hoe
het antwoord op deze vraag wezenlijk afhangt van wat men als hoogste waarde
van het leven wil beschouwen. Een 'succesvol leven' kan gepaard gaan met het
verliezen van iets dat veel wezenlijker is dan alles wat zich in successen meten
laat. En het omgekeerde blijkt al evenzeer mogelijk. Een niet-geslaagd-zijn-inhet-leven kan, zodra het bestaan doorleefd gaat worden op een hoger of dieper
niveau, de toegang openen tot een geestelijke bevrijding in de volste zin van
dit woord.
In Aksjonows vertelling wordt, gedurende een treinreis als symbool van de
levensgang, aan een beroemde schaakmeester door zijn medereiziger een partij
opgedrongen. De laatste is bezeten van dit ene verlangen: de grootmeester in
deze partij te verslaan. Reeds bij voorbaat geniet hij van de idee, dat hij er zich
zijn leven lang op zal kunnen beroepen althans eenmaal gewonnen te hebben
van een zo excellente tegenspeler. Hij zet dan ook alles op alles en inderdaad
verliest de grootmeester de partij.
Tijdens het schaakspel speelt er zich in de ziel van de grootmeester echter een
ander gebeuren af. Hij speelt zijn spel als het ware op twee niveaus: tegelijk op
zijn schaakbord en in zijn geest. Zo krijgt dit spel voor hem een diepte-dimensie die voor zijn partner geheel verborgen blijft. Iedere zet confronteert hem
met iets van een veel diepere inhoud. Fase voor fase trekt zijn leven aan hem
voorbij.
Allereerst — aan het begin van het spel — voltrekt zich in hem een bezinning
op het wonderland van de jeugd met haar wisseling van prille dromen, beloftevolle mythen en vage verlangens. Maar, hoe openbarend en wonderlijk-reeel
ook: er komt een ogenblik, waarop een andere realiteit zich aankondigt: „Er
komt een ogenblik, waarop je de gevaarlijke en werkelijke nabijheid voelt van
het zwarte paard op het veld B4. De strijd staat voor de deur, de ingewikkelde,
preciese, meeslepende, voorzichtige strijd. Het levenstaat voor de deur". Een
nieuw bestaansvlak wordt hier betreden; een nieuw ontwerp wordt gemaakt.
De tweede levensfase, die van het engagement, is begonnen; de inspanningen
1 Joenostj 6, 1965, pp. 28 - 30.
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om het in de jeugd als mythe en wonder, als belofte van waarheid en schoonheid ervarene tot concrete, geincarneerde werkelijkheid te maken.
Doch iedere bier behaalde overwinning openbaart, gelijk iedere gewonnen zet
op het schaakbord, steeds weer haar betrekkelijkheid. De mens zoekt immer
het bereikte te overstijgen. Eeuwig onbevredigd met wat gewonnen werd, wil
hij altijd verder, meer veroveren. Het in de strijd gezochte ideaal wijkt voortdurend terug; juist als de horizon blijkt het steeds weer even ver van ons
vandaan. En met het constateren van deze waarheid bevangt de mens de twijfel aan de zin van dit eeuwig streven: „Zo bereik je dus iets. En wat daarna?
Heel je leven bereik je iets. De overwinning valt je ten deel, maar je ondervindt
er geen enkele vreugde van . . .". De afzonderlijke overwinningen blijken al te
kortstondig; even kortstondig als de lichtvlekken en de bloesem op een vijver;
even wisselvallig als de voortdurende overgangen van licht en duister op dit
wateroppervlak, waaraan hem het schaakbord met zijn lichte en donkere velden denken doet. Het leven lijkt: „een doelbewust voortglijden in een bootje
over het zonnige, heel even met bloesem bedekte water in een vijver bij Moskou; van licht naar donker, van donker naar licht . . .".
Nieuwe perspectieven schijnt de grootmeester echter het veld H8 te openen.
„De grootmeester werd bevangen door een niet te onderdrukken, hartstochtelijk verlangen het veld H8 te winnen, want dat was het veld van de liefde, de
heuveltop van de liefde waarboven doorzichtige libellen zweven". Hier hoopt
hij te ontkomen aan de schijnbare uitzichtloosheid en wisselvalligheid van het
bestaan, door een ontsnapping in een nieuwe richting en langs een nieuwe
dimensie. Opnieuw wordt een hoger bestaansvlak vermoed. Maar tegelijkertijd
openbaart zich ook een nieuwe wisselvalligheid. De nu betreden werkelijkheid
van de liefde blijkt alleszins aan de wetten der logica te ontstijgen. Dit biedt
kansen voor een werkelijke bevrijding, houdt echter óók de mogelijkheid in dat
men terecht komt in het chaotische niemandsland van het ongerijmde: „Het
bruisende zomerfeest der liefde op het veld H8 verheugde hem en bracht hem
tegelijk in verwarring. Hij voelde, dat er spoedig in dit centrum een samenkomen zou zijn van uiterlijk logische maar innerlijk absurde krachten".
Alle zetten, die de grootmeester doet om het veld H8 te bemachtigen, blijken
een averechtse uitwerking te hebben. Hij verliest. En met het besef het veld H8
te verliezen breekt het inzicht door dat hij ook in deze sfeer van de liefde,
waarvan hij een totale bestaansvervulling had verwacht, gefaald heeft: „Hij
begon de aanval op het midden. En wat hij vermoedde gebeurde: het centrum
werd onmiddellijk een veld van zinloze en verschrikkelijke handelingen. Dit
was geen liefde, geen ontmoeting, geen hoop, geen groet, geen leven... Niets
bewees zo duidelijk de zinloosheid en de doorzichtigheid van het leven als deze
positie in het centrum".
Het bestaan lijkt opnieuw even uitzichtloos als het gespeelde spel. Alles schijnt
verloren en de „tijd om het spel te beeindigen" schijnt aangebroken. Opnieuw
blijkt er echter een uitweg te zijn. Nogmaals ontdekt de grootmeester een
nieuwe dimensie en daarmee een nieuw perspectief. „Neen", dacht hij, „er moet
toch nog iets zijn behalve dit alles". Er onthult zich opnieuw een mogelijkheid
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om de gegeven werkelijkheid te transcenderen. Nogmaals wordt een nieuw
bestaansvlak toegankelijk. Voortbordurend op de plotseling in hem opgekomen
vergelijking van de muziek van Bach met golven, gaat de grootmeester in
gedachten naar de zee. „De zee nabootsend" en zo als het ware participerend
aan haar spreekwoordelijke eeuwigheid, oneindigheid en ongereptheid, begint
hij — niet zozeer op het schaakbord als wel op het vlak van zijn leven — „zijn
positie te onderzoeken en haar te harmoniseren". De reddende doorbraak,
aangekondigd en ingezet door de klanken van Bachs muziek, schijnt gelukt:
„In zijn ziel werd het plotseling zuiver licht . . . . De grootmeester zweeg, bang
om de betovering van deze minuut te verbreken".
Juist op ditzelfde moment, waarop hij het licht weet te hebben gewonnen,
blijkt hij echter het schaakspel zelf te hebben verloren. De primitieve overwinningskreet van zijn tegenstander verscheurt nog heel even de wonderlijke stilte
van zijn geestelijke bevrijding. Maar deze laatste aanslag kan zijn innerlijke
loutering al niet meer ongedaan maken. Zelfs de dood, waaraan de kreet van
zijn tegenstander hem herinnert — ze verplaatst hem voor een ogenblik in de
doodsstrijd van een veroordeelde onmiddellijk voor de terechtstelling — verliest nu haar greep op hem.
Teruggekeerd tot de werkelijkheid veegt hij, daarmee te kennen gevend dat hij
definitief wil afrekenen met elke levenssfeer die geen grotere diepgang kent
dan die van het schaakspel, in een beweging alle stukken van het bord. Zinvol
is, weet hij nu, alleen een bestaan dat zich kenmerkt door de totale openheid en
het oneindige perspectief, dat hij al verliezend ontdekt heeft. Zinvol is alleen
een bestaan, waarin elk isolement, ook dat van het individu-zijn, tenslotte
overstegen wordt in de richting van het alles-omvattende, waarnaar de mythisch
geladen dromen van de jeugd reeds schenen te verwijzen. Zinvol is slechts een
Leven, dat een doorkijk biedt op de Oneindigheid van het Leven zelf in zijn
Totaliteit, dat zich in de voortdurende wisselingen en ontelbare schakeringen
van licht en donker als in telkens nieuwe manifestaties steeds grootser openbaart: „Hij keek naar het lege bord, naar de vierenzestig absoluut passieloze
velden, die niet slechts zijn eigen leven konden bevatten maar een oneindig
aantal levens. En deze oneindige wisseling van lichte en donkere velden vervulde hem met mildheid en stille vreugde".
Deze totale openheid naar het oneindige staat in volstrekte tegenstelling tot de
geestesgesteldheid waarin de tegenspeler zijn overwinning verwerkt. Voor de
grootmeester werd, bij ieder verlies van een veld — bij elk echec op een
bepaald vlak van zijn bestaan — in steeds nieuwe ontwerpen de doorgang
geopend tot een hoger of dieper bestaansniveau; een doorgang die hem in
geval van een overwinning wellicht verborgen zou zijn gebleven. Bij zijn tegenspeler krijgt daarentegen, met ieder gewonnen veld, de verbeten gerichtheid op
het eenmaal gekozen betrekkelijke doel steeds meer iets van het gevangenraken
in een fuik, waaruit geen ontsnapping meer mogelijk is. Hij gaat geheel op in
zijn overwinning en verabsoluteert het behaalde succes zelfs zozeer, dat hij het
in tastbare bewijzen wil zien uitgedrukt. Hij vraagt de grootmeester om een
dergelijk tastbaar bewijs en krijgt dit ook, in de vorm van een gouden medalje.
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Het ontgaat hem daarbij echter dat de woorden die de grootmeester bij het
overhandigen tot hem spreekt, de feitelijke waardeloosheid van zijn succes wel
heel duidelijk onthullen: „Ja, hij is van absoluut zuiver goud, zei de grootmeester. Ik heb al veel van deze medaljes besteld en vul mijn voorraad ervan
voortdurend weer aan . . .".
Wat algemeen als winst beschouwd wordt kan zich aan de mens soms plotseling openbaren als verlies van iets dat voor onze existentie veel wezenlijker is.
Omgekeerd kan men, juist door te verliezen, een bestaansdiepte winnen die al
het verlorene in waarde mateloos overtreft. Dit is ook de grondgedachte die
voortdurend heenspeelt door Igor Jefimows vertelling Kijk eens wie gekomen
is2 . De hoofdfiguur daarvan, de jonge Oleg, ontdekt deze waarheid voor het
eerst, wanneer hij zich bezint op het problematische karakter van wat geluk
heet. Wat hij hierover denkt klinkt als een echo van de meditaties van de
grootmeester in Aksjonows vertelling. Op het geluk, weet hij, zijn alle inspanningen van de gehele mensheid gericht. Maar is het ten koste van zoveel moeite
bereikte geluk inderdaad wel wat gezocht werd? Oleg twij felt daaraan: hij
bespeurt bier in feite een kortsluiting. Het verlangen naar geluk is hevig, ja
onbegrensd; de ervoor gegeven moeite is enorm. Doch het gewonnen geluk
blijkt al te schraal. Waarom is dit zo? „Ik keek gespannen naar al die gezichten
en trachtte diegenen eruit te halen wier verwachtingen inderdaad in vervulling
waren gegaan . . . . voor wie dat vreugdevolle geschied was waarvoor ze hierheen gekomen waren. Maar zulke mensen bleken er niet bij te zijn. Velen
lachten, velen maakten grappen en wierpen guirlandes . Maar toch was dat
het niet. En toen zag ik ineens, zeer helder, heel de geweldige omvang van de
verlangens en inspanningen van alle mensen voor me, die hadden getracht om
deze grote vreugde en dat grote geluk te scheppen . . . Dit alles was zo geweldig
dat, wanneer ik en iedereen deze voortdurende inspanningen steeds indachtig
zouden blijven, jalousie, beledigingen en vijandschap niet langer denkbaar zouden zijn. Toch voelde ik, dat al deze geweldige krachtsinspanningen om wille
van het geluk nog niet voldoende waren. Het geluk werd niet verwezenlijkt.
bepaalde vage oorzaken die nog niemand bekend
Schuldig daaraan waren ...
zijn, verborgen in mijzelf en ook in de anderen"3.
Niet de omstandigheden buiten, maar wat binnen in de mens leeft, ontdekt
Oleg, is bepalend voor het waarachtige geluk. Zolang de mens tracht om, als
de tegenspeler in Aksjonows verhaal, op het geluk beslag te leggen, zolang hij

het najaagt en zoekt te objectiveren, trekt het zich terug en verliest men het.
Want een winst op het vlak van het hebben blijkt bier al te vaak hand in hand
te gaan met een verlies op het vlak van het zijn. Het geluk vindt men dan ook
eerst daar, waar het eeuwige jachten heeft plaats gemaakt voor de bezinning.
Eerst dan wordt de werkelijkheid weer meer dan de verzameling objectieve
gegevenheden die het tot dan toe was; eerst dan wordt het bestaan weer
ervaren als een wonder. Evenzeer als de waarachtige werkelijkheid blijkt te
2 Joenostj 1, 1965.
3 T.z.p., p. 50.
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liggen aan gene zijde van wat zich in gedachten laat uitdrukken, blijkt het
waarachtige geluk te liggen aan gene zijde van datgene dat zich laat uitdrukken in de categorieen van het bezit. Eerst wanneer men dit inzicht gewonnen
heeft — hetzelfde inzicht dat de grootmeester in Aksjonows vertelling won —
ervaart men, intuitief en niet rationeel, de diepste zin van het bestaan en van
het geluk. Oleg kan deze ervaring alleen maar zien als een ,,openbaring" en
niet, zoals in het partij-dogmatische marxisme-leninisme, als iets dat bereikt
wordt door de greep die ons denken op de werkelijkheid meent te hebben. Een
eerste voorwaarde om tot het mysterie van het bestaan te kunnen doordringen
is voor hem zelfs, dat deze greep losser wordt; dat men in zeker opzicht dus
verliezer wordt: verliezer van schijnzekerheden en verliezer van de werkelijkheid als object: „Juist omdat ik me zo haastte, was binnen in me alles gespannen en ziedde alles in mij. Het scheen me dat er, wanneer ik te laat zou komen
en niet al die 'belangrijke' zaken zou afhandelen, een groot onheil zou geschieden. Ik joeg door de stad, sprong van de ene autobus in de andere, haalde in,
haalde in . . .. en kon toch op geen enkele wijze inhalen
ja, ik weet eigenlijk niet eens wat
."4.
Eerst die gemoedsgesteldheid waarin men zich als het ware gewonnen geeft en
'dakloos wordt', schept de mogelijkheid van een uitweg: „Wat is dat? dacht ik.
Ik moet me toch ergens heenspoeden! 1k moet me herinneren waarheen ik me
haastte. Of is dat niet nodig? Waarom heerst hier zo'n stilte? Ik heb me zelfs
niet kunnen voorstellen hoe goed dit kon zijn.... 1k legde me te luisteren aan
de onverwachte en aangename gedachten die in deze stilte opkwamen. 'Op de
een of andere wijze leef ik te gehaast'. 1k moet nu toch wel eindelijk tot stilstand komen en alles, alles begrijpen, dacht ik blij, hoewel ik niet duidelijk
begreep wat dit 'alles, alles' inhield. Maar als je zo lang stil zit en je nergens
heen spoedt, dan wordt alles duidelijk en de kinderen en de grijsaards en
ikzelf. 1k begin de zin te vatten van alles wat geschiedt ....
Ze is ontzettend
eenvoudig en duidelijk, deze zin. Men moet slechts alles wat onbelangrijk is,
alle haast en drukte van zich afwerpen en dan verschijnt ze vanzelf . Hier,
nu meteen .... nog even . . .. en alles zal er zijn.... Mijn gedachten vielen als
het ware geleidelijk weg en in mijn hoofd werd het leeg, heel leeg. Maar ook
uit deze leegte verdween nog iets en nog iets. Het leek me dat ik, zodra de
laatste gedachte verdwenen zou zijn, plotseling het allerbelangrijkste zou begrijpen, datgene wat belangrijker is dan welke gedachte ook" 5 . Slechts dit
inzicht reikt de mens de sleutel aan tot het ware geluk. Zolang hij die niet
gevonden heeft, hangt er een „ononderbroken verdriet over het gehele leven,
een spijt die je geen kans geeft om ook nog maar ergens aan te denken"6.
Jefimow heeft zijn verhaal als leitmotiv de volgende, aan een gedicht van
Alexander Koesjner ontleende versregels meegegeven: „Men had ons lief, maar
men had ons niet lief genoeg. Men was ons nog net niet vergeten". Hiermee is
4 T.z.p., p. 50.
5 T.z.p., p. 51.
6 T.z.p., p. 51.
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in feite ook het grondmotief van het verhaal gegeven. Het bestaan blijkt een
niemandsland tussen lief de en vergetelheid in; een niemandsland, waarin het
menselijk contact wel steeds aanwezig is maar steeds ook erg kwetsbaar blijkt.
De plot van het verhaal is daarvan al een voorbeeld: de gecompliceerde liefdesgevoelens van een negentienjarige jongen (Oleg) voor zijn jonge tweede moeder; de vage verlangens, de kortsluiting en de ontgoocheling die een dergelijke
relatie met zich meebrengt. Deze teleurstelling betekent voor Oleg tegelijk
echter ook een katharsis en een geestelijke rijping. Ook hier blijkt het verlies,
het zich gewonnen geven en dakloos worden, de toegang tot een veel wezenlijker winst in zich te verbergen.
Het tussenmenselijke contact met zijn grote mogelijkheden en zijn even grote
beperkingen houdt Oleg voortdurend bezig. De overbrugging van de kloof die
menselijke individuen van elkaar scheidt, blijft hij zien als de enige weg die de
mens uitkomst bieden kan in zijn bestaan: „dan pas zullen de mensen over alles
in het klare komen" 7 . De vervreemding tussen de mensen onderling, ontdekt
hij, is echter veel dieper in het bestaan geworteld dan men doorgaans vermoedt.
In de raadselachtige figuur van Arkadii schijnt deze vervreemding welhaast
geincarneerd. Arkadii heeft zich geheel opgesloten in een fantasiewereld, waar
alles draait om het meisje Nina dat hij voortdurend overal volgt, ontelbare
malen op afstand fotografeert doch nooit rechtstreeks benadert. De gevoelens
die het meisje op haar beurt tegenover hem koestert zijn al even gecompliceerd.
Hoezeer ze ook lijdt onder de spanning van deze vreemde verhouding en hoezeer ze er ook door in verwarring geraakt, ze blijft toch „handelen tegen haar
inzicht in". En Oleg moet steeds duidelijker ervaren, hoe machteloos hij is om
ook maar een van beiden werkelijk te helpen. Om deze onbereikbaarheid van
de ander weer te geven maakt hij gebruik van het volgende beeld: „Het scheen
hem, dat alle mensen om hem heen zich door tunnels voortbewogen, die waren
uitgehouwen in hard maar doorzichtig steen. Iedereen gaat hier zo zijn eigen
leven, in zijn eigen tunnel. Hij ziet weliswaar degenen die daar buiten hem
gaan, maar om tot elkaar door te stoten is er geen enkele mogelijkheid . . . . Wij
hebben allemaal onze verwanten en onze vrienden, mensen die ons nabij zijn,
dacht ik. Maar waarom is dit voor ons toch allemaal te weinig, en waarom
blijven we zo eenzaam?"8.
Dit probleem van het menselijke contact acht hij essentieler dan alle andere
problemen waarmee men zich bezig houdt. Jefimow houdt hier bij monde van
Oleg in feite een pleidooi voor een herbezinning op de problemen die met het
— in de Sovjet-Unie inderdaad verwaarloosde — gevoelsleven in verband
staan: „Wat is dat alles gecompliceerd, verward en belangrijk. Veel belangrijker dan de dingen waarover wij ons zo druk maken . Die dingen kunnen
ons alleen maar 'helpen', maar in wezen betekenen ze niets" 9 . De problemen
die de menselijke persoon aangaan, zijn veel belangrijker dan de sociaal-economische problemen. Ze zijn echter ook van een wezenlijk andere aard. Wetenp. 45.
7
8 T.z.p., pp. 57; 59.
9 T.z.p., p. 59.
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schap beoefent men met behulp van theorieen en wetmatigheden, maar wat de
mens aangaat laat zich daarin nimmer geheel vangen.
De mens kan zijn bestaan dan ook nooit met kant en klaar aangereikte gedragspatronen en vaste formules waarmaken. Categorische uitspraken schieten
hier steeds tekort. Het leven gaat boven de leer. Jefimow wil zich daarom
nergens vastleggen aan standaard-oplossingen voor het leven, dus ook niet aan
partij-ideologische standaardoplossingen; hij verkiest hier bewust alle wegen
open te laten. In zijn hier besproken vertelling laat hij een groep jonge studenten aan het eind van een discussie tot de conclusie komen, dat het enig antwoord op de vraag „hoe moet men leven?" is: „Ik weet het niet. Ik weet niet
hoe het moet. En niemand weet het. Niemand kan het je zeggen . . . . Je zult
iedere keer zelf moeten beslissen" 1°. Men moet verliezen aan zekerheden omtrent het bestaan, om aan dit bestaan zelf te kunnen winnen.
Belangrijk lijkt ons in dit verband tenslotte ook, wat Jefimow zijn hoofdfiguur
Oleg laat zeggen over de voortdurende spanning tussen ideaal en werkelijkheid
als wezenlijkst kenmerk van het menselijk bestaan. De conclusie die Oleg uit al
zijn genoemde ervaringen trekt, is dezelfde waartoe ook de grootmeester in
Aksjonows verhaal De overwinning kwam. Ze omhelst kort samengevat, dat
het werkelijke ideaal waarop het menselijk verlangen gericht is, veel verder weg
ligt en een veel grotere inhoud heeft dan men aanvankelijk dacht. Datgene
waardoor „alles in vervulling zal gaan" blijkt men, meent Oleg, slechts te
kunnen vinden op „ontoegankelijke hoogten". Het is slechts te bereiken met
inspanning van alle krachten die er in de mensenziel schuilen en niet anders te
winnen dan via een reeks verliezen. Oleg ziet dit gesymboliseerd in een kleine
jongen, die zich verwoed oefent in het polsstok-hoogspringen. Keer op keer
probeert hij opnieuw de sprong, keer op keer blijkt het tevergeefs. Tot het hem,
als alle anderen het allang hebben opgegeven en het terrein verlaten hebben,
toch eindelijk lukt. Hij haalt tenslotte de „onevenredig grote hoogte", datgene
wat in feite zijn krachten te boven ging: „Ik volgde hem met heel mijn wezen.
En iedere keer weer kromp ook mijn hart ineen en viel ik als het ware met hem
mee terug in het stof. Ik dacht: hij hoeft er maar overheen te springen en ik zal
weten dat ook voor mij alles in vervulling zal kunnen gaan. Alles zal in vervulling gaan. Men moet alleen niet aan zichzelf toegeven, het er niet bij laten
zitten, de lat niet lager zetten maar juist hoger en hoger. De springer wierp
zich steeds weer naar voren, maar kon er nog maar steeds niet overheen
springen. Plotseling spande hij zich echter uit alle macht in . . . . en kwam er
overheen. En het werd mij licht, heel licht te moede; ik geloof zelfs dat ik
gehuild heb. En ook hij, ook hij zat in het zaagsel, geheel bedwelmd door zijn
geluk en keek, het hoofd opgeheven, naar boven. Alsof ook hij nog steeds niet
kon geloven dat het hem gelukt was, zo'n onwaarschijnlijk grote, ontoegankelijke hoogte te overwinnen"11.
Een derde variatie op het thema van de 'winnende verliezers' toont ons de
10 T.z.p., p. 45.
11 T.z.p., p. 60.
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schrijver B. Jampolskij in zijn verzameling schetsen That gezien werd12 . De
grondtoon die men door heel deze verzameling heen kan beluisteren, is die van
heimwee naar het „verloren wonderland van de jeugd". Volwassen wordend
meende men een wereld te winnen; om oud geworden te bemerken dat men,
al winnend aan een objectieve werkelijkheid, in gelijke mate de intultie verloren
heeft voor haar diepste dimensie, voor datgene wat ook Oleg in Jefimows
verhaal eerst herontdekte waar de objectieve werkelijkheid terugweek achter
de schermen van de stilte. Men verloor het kind in zich en daarmee de mogelijkheid het bestaan te ervaren als een mysterie. Alleen het kind kan nog volledig toegang hebben tot dit mysterie in de dingen. In een van zijn schetsen
beeldt hij zo'n kind uit; een kind dat schijnbaar misdeeld is, eerder een 'verliezertje' dan het tegendeel, maar in feite toch een kleine 'winnaar' blijkt. Meelopend in een rij schoolkinderen blijft het telkens weer dromerig achter, omdat
het „de mysterieuze figuren van de wolken en de geheimzinnige motieven op
het asfalt opmerkt en er over fantaseren gaat". Zijn volwassen opvoeders
begrijpen het niet. Ze vinden hem vreemd, een kleine zonderling, en berispen
hem voortdurend om zijn afwezigheid en zijn eenzelvigheid. Omdat ze blind
blijven voor de „groene toverwereld aan gene zijde van de werkelijkheid", voor
„de grote, vreemde en wonderlijke wereld" die slechts toegankelijk is voor het
kind aan wie het nog gegeven is „het grootse mysterie van de om-niets-voortbrengende aarde te ervaren aan een voorzichtig geplukte paddestoel als aan iets
uit een andere wereld"13.
Het zijn dan ook de herinneringen aan de jeugd en aan het slechts voor haar
toegankelijke mysterie die het bestaan voor de ouder geworden schrijver vermogen open te houden. Hij zoekt het verlorene weer terug te winnen en de
echo van de jeugd opnieuw in alles te beluisteren. Wanneer hij het „heldere en
trieste, eenzame en vergeten geluid van nachtelijke treinen in de vlakte" hoort,
is het hem, alsof hem nog altijd diezelfde lokstem uit de jeugd roept: de lokstem die „het hart pijn doet maar beloften inhoudt". Dezelfde beloften ontdekt
hij in de eerste levenstekenen van de nieuwe lente, waarin hij een „boodschap
van een nieuw geloof" ziet, van een „oneindig en nimmer vervagend geloof".
Het geloof namelijk, dat het verlorene door ons inderdaad weer teruggewonnen
kan worden, dat „er plotseling opnieuw een jeugd zal zijn; dat er opnieuw het
schitterende, onzegbare, onwezenlijke zal zijn dat ons op profetische wijze
beloofd werd in de vroegste kinderjaren"14.
Verwijzingen naar dit beloftevolle en onzegbare zal men altijd weer terug moeten lezen uit het bestaan, meent Jampolskij, wil men dit bestaan werkelijk open
houden. Men zal dit moeten doen op het gevaar of door anderen voor een
zonderling en een 'verliezer' gehouden te worden. Men zal weer een groot kind
moeten zijn, zoals de machinist in A. Strazjewskij's korte vertelling De manen
van vuur, die, dwars door de nachtelijke steppen rijdend, in de „manen van
vuur" — de omhoog spattende vonken van de locomotief — een symbool
1 1 7,iamja 7, 1965:
13 T.z.p., p. 128.
14 T.z.p., p. 115.
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ontdekt dat verwijst naar het oneindige perspectief van het bestaan; hetzelfde
oneindige perspectief dat de grootmeester in Aksjonows vertelling ontdekte en,
dat Jefimow en Jampolskij eveneens suggereerden: „Ze waaien uit, ze wapperen in de wind, deze manen van vuur! Locomotief: snel voorwaarts jij! Er mag
geen halte meer zijn!" Er mag geen halte meer zijn. De beweging van het leven
moet een oneindige, onbegrensde beweging zijn. Want alleen hierin, in deze
oneindigheid en onbegrensdheid, vermoedt hij, ligt „heel de diepste zin" van
dit voorwaarts gaan, het onbekende tegemoet.
Niet minder geboeid is dit volwassen kind, dat in de ogen van zijn medevolwassenen misschien niet meer dan een vreemde fantast is, even later door de
purperen kleuren van de ochtend. In deze doorbraak van het zonlicht ontdekt
hij de eerste tekens van een verre, nog niet begrepen boodschap. Totdat hij „in
zijn overpeinzingen plotseling door iets wordt gestoord". Het broze contact
met het mysterie raakt verbroken, en wel op een ogenblik waarop hij op het
punt stond iets van de hoogste waarde te ontdekken: „Hij verliest de draad van
zijn gedachten. Iets is er nog niet tot het einde toe doordacht. Jets belangrijks
was ergens in zijn geest blijven zweven. Iets heeft hij nog niet begrepen. Iets
essentieels heeft hij moeten laten schieten, toen hij op de gewone dingen van de
dag botste"15.
De terugkeer tot de nuchtere werkelijkheid, die slechts de categorieen van het
evidente kent, blijkt dikwijls gepaard te gaan met een verlies van iets dat —

door de diepte-dimensie en het 'oneindige perspectief' die het soms als het ware
tot een transcendent beginsel maken — wezenlijker is dan alles wat dit evidente
de mens aan rijkdom en klaarheid laat winnen. Haar gaven zijn dus soms
evenzeer verlies als winst. Haar lucidite blijkt, zoals Merleau-Ponty het noemt,
een lucidite maudite te kunnen zijn. Dat dit in de hier door ons besproken
werken uit de Sovjet-literatuur in alle duidelijkheid gesteld wordt, lijkt ons een
belofte voor de toekomst. Het bewijst, dat de objectivistische visie op het
bestaan, die het gevolg is van het in het marxisme-leninisme zo centraal staande
'wetenschappelijke denken', ook hier doorbroken wordt in de richting van een
'existentieel verstaan' van de werkelijkheid; een existentieel verstaan bovendien
dat — en dit lijkt ons het belangrijkste — in wezen optimistisch is en zich kenmerkt door een welhaast tot geloof wordende hoop op dat onuitsprekelijke dat
men nog het beste als heil omschrijven kan.

15 Znamja 7, 1965, p. 108.
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Internationaal

Midden-Oosten
De latente twisten in het Midden-Oosten zijn de laatste maanden weer eens
openbaar geworden en dreigen dit gehele gebied in vuur en vlam te zetten met
alle gevolgen van dien voor de 'wereldvrede'. Het gevaar is tweezijdig: allereerst
speelt de algemene tegenstelling tussen Israel en de Arabische staten een rol,
maar daarnaast bestaan er — ondanks de Arabische Liga — ernstige meningsverschillen tussen de Arabische landen onderling en binnen de Arabische staten
afzonderlijk. Deze laatste spanningen leiden vaak tot een verhevigd optreden
tegen Israel. Dit lijkt ons de laatste maanden speciaal het geval te zijn in Syrie,
waar de regerende Baath-partij een felle propaganda voert voor de bevrijding
van Palestina en zelfs een 'volksleger' wordt gevormd am „de Zionisten in zee
te drijven". De regering tracht zo zich populair te maken bij de bevolking maar
dit schijnt niet erg te lukken. Het gevaar bestaat nu, dat zij zich in haar propaganda zover zal laten gaan, dat zij het moeizaam gevormde volksleger niet
meer in de hand kan houden en dit zich tot een zelfstandige factor gaat ontwikkelen. Zij probeert nu wel zich van haar eigen schepping te ontdoen, maar
moet daarbij zo voorzichtig te werk gaan, dat zij tegelijkertijd weer twij fel wekt
aan haar oprechtheid. Mogelijk dat Egypte, waarmee Syrie onlangs weer eens
een wederzijdse verdedigingsovereenkomst heeft gesloten, de regering in Damascus wat weet te matigen.
Intussen gaan de grensincidenten voort vanuit Syrie, Jordanie en Libanon
gepleegd door een Arabische terroristen-organisatie Al Fateh, meer of minder
openlijk gesteund door diverse Arabische regeringen. Dit moest natuurlijk
Israelische represailles ten gevolge hebben, maar terwijl het grootste deel van
de incidenten vanaf 7 oktober vanuit Syrie werden veroorzaakt, was de strafexpeditie op 13 november gericht tegen Jordanie naar aanleiding van een een
dag tevoren door Jordaniers uitgelokt grensincident. Het Israelische optreden
werd overal veroordeeld en de Veiligheidsraad waarschuwde zelfs, dat de raad
zich zou moeten beraden over doeltreffende stappen als een herhaling zou
voorkomen, maar wij menen er hierbij toch op te moeten wijzen, dat het natuurlijk gemakkelijker is de officiele Israelische actie te veroordelen dan de nietofficiele acties, die daaraan zijn voorafgegaan; niet alleen werd dit voortdurend
verhinderd door een Sovjet-veto, maar bovendien zou dit een veroordeling zijn
van een naamloze tegenstander. Het optreden van Israel was niet alleen be-

390

Politiek overzicht

doeld om Jordanie van verdere activiteiten of te houden maar ook als waarschuwing aan Syrie; vermoedelijk heeft men in Tel Aviv geen directe actie
tegen dit land willen ondernemen, omdat een aanval op Syrie automatisch
Egypte gedwongen zou hebben zijn bondgenoot te hulp te komen, hetgeen men
nu liever nog niet riskeert. Het kruitvat ligt er echter nog steeds.
Het geringe verzet van het Jordaanse leger op 13 november veroorzaakte
onrust in dit land, waar de Palestijnen de koning verweten verraad te plegen
tegenover de Islam en het Arabisme en dreigden hem te vermoorden. Terwij1
de rebellen openlijk steun krijgen van Egypte en Syrie, wordt koning Hoessein
gesteund door Saoedi-Arabie, dat troepen ter beschikking stelde om hem op
zijn troon te handhaven. En daarmee zitten wij weer in de Arabische eenheid,
die nu eenmaal uitsluitend bestaat in een gezamenlijke haat tegen Israel. Tot
nu toe prevaleerden nog steeds de onderlinge ruzies, maar het blijft mogelijk,
dat de 'haat tegen Tel Aviv ooit de overwinning behaalt; veel zal hierbij afhangen van de houding van Rusland, dat natuurlijk belangstelling heeft voor de
olierijkdommen van deze streken.
West-Duitse Bondsrepubliek

De politieke noodsprong van de liberale FDP is mislukt. Bij de verkiezingen in
Hessen verloor zij, ondanks het in de steek laten van de regeringscoalitie met
de CDU/CSU in Bonn, toch nog iets meer dan 1% van haar stemmen en in
Beieren slaagde zij er zelfs niet in om te voldoen aan de eis van de kieswet om
in tenminste een district 10% van de stemmen te halen en kreeg zij dus in de
Landdag geen enkele zetel. De CSU van ex-minister Strauss wist hier haar
positie nog iets te verbeteren, terwijl haar zusterpartij, de CDU, in Hessen enig
verlies had geleden, en de socialisten boekten in beide gevallen enige vooruitgang. De winst bij deze verkiezingen viel praktisch geheel ten deel aan de ultrarechtse National-demokratische Partei Deutschlands (NPD), die in Hessen in
totaal 7,9% en acht zetels verkreeg en dit succes in Beieren bevestigd zag met
7,4% en 15 zetels. Volgens een verklaring van het West-Duitse ministerie van
binnenlandse zaken zijn bij deze partij minstens 1200 ex-nazis aangesloten, die
voor 1933 reeds tot de NSDAP van Hitler behoorden, terwijl meer dan de
helft van de leden ouder dan 45 jaar zijn; haar aanhang moet vooral in de
middenstand worden gezocht zowel op het platteland als in de steden. Als
voornaamste oorzaken van de snelle opkomst van deze nazistisch aandoende
partij worden genoemd het onbehagen over de heersende regeringscrisis in
Bonn, de economische recessie en een herleving van het Duitse nationale bewustzijn. In West-Duitsiand heeft deze ontwikkeling verontrusting te weeg
gebracht, maar vooral het buitenland reageerde fel; bijna overal vreesde men
ernstig gevaar voor de democratische ontwikkeling van de Bondsrepubliek en
herinnerde men zich de gevaren van een overtrokken Duits nationalisme. Dit
nationalisme steekt in vrijwel alle landen — zowel in het Westen als het Oosten
— de kop op. Het is opmerkelijk, dat een van de weinigen die minder ongerust
was over de ontwikkeling in Duitsiand, de eveneens steek nationalistisch den-
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kende Franse president is; misschien hoopt hij, dat tengevolge van de groei van
de NPD de koers van de nieuwe regering meer pro-Frans zal worden. In zoverre heeft de Gaulle gelijk, dat de 'bezorgdheid buiten Duitsland op dit ogenblik overdreven is, temeer daar de omstandigheden nu geheel anders zijn dan
40 jaren geleden. Kritisch volgen van de ontwikkeling is echter wel gewenst.
Veel zal hierbij afhangen van de vraag of er in Bonn een krachtige regering
gevormd kan worden. Na enig geharrewar heeft de CDU/CSU als opvolger
van Erhard aangewezen dr. Kiesinger, minister-president van Baden-Wiirttenberg. Het blijkt uiterst moeilijk om in West-Duitsland nu ministeriabele figuren
te vinden zonder nazi-verleden; ook Kiesinger heeft dit; maar is het reeel om
aan dit verleden zonder meer vast te houden? Is het niet veel belangrijker om
uit te maken in hoeverre er van actieve medewerking sprake is geweest? En wij
mogen toch veronderstellen, dat dit is nagegaan voordat Kiesinger in 1949 lid
werd van de Bondsdag en daarna verschillende belangrijke functies bekleedde.
Waarom er dan nu weer op terugkomen?
Kiesinger had als eerste taak een nieuwe regering te vormen, maar de besprekingen strandden aanvankelijk op de afwachtende houding bij de partijen in
verband met de toen aanstaande Beierse verkiezingen. Toen deze voor de
CDU/CSU en de SPD gunstig verliepen en de FDP een zware nederlaag leed,
hoopte men spoedig klaarheid te krijgen over de situatie in Bonn. Betrekkelijk
spoedig is het wel gegaan, maar de klaarheid laat veel te wensen over. Er
werden als het ware drie gesprekken tegelijk gevoerd, die drie verschillende
regeringscombinaties konden opleveren n.l. CDU/CSU met de FDP, de SDP
met de FDP en de grote coalitie van CDU/CSU met de SPD. De laatste is nu
uit de bus gekomen, maar het is altijd moeilijk over te schakelen van een tientallen jaren gevoerde bittere tegenstand naar vriendelijk voor elkaar zijn. Beide
partijen beschikken over een geweldige meerderheid in de Bondsdag, zo zelfs
dat er nauwelijks sprake kan zijn van een oppositie gevoerd door de liberalen
van Mende; voorzover er verzet tegen de regering mogelijk zal zijn, zal men
dit moeten zoeken bij de niet zo weinige elementen binnen de huidige coalitiepartners die het met dit samengaan niet eens zijn. Wij vrezen, dat dit uiterlijk
zo sterke kabinet innerlijk wel eens erg voos kan blijken en dit is ernstig te
betreuren, omdat juist nu de Bondsrepubliek meer dan ooit behoefte heeft aan
een krachtig gevoerde binnen- en buitenlandse politiek om alle ontevreden
elementen de wind uit de zeilen te nemen.
Rhodesie

Ondanks alle verklaringen van prime-minister Wilson, dat Rhodesie niet opgewassen zou zijn tegen de moeilijkheden als gevolg van de door Engeland genomen economische sancties, bestaat het onafhankelijke Rhodesie nog steeds en
ziet Wilson steeds minder kans op succes om premier Ian Smith te dwingen het
hoofd in de schoot te leggen. Op 11 november 1.1. was het een jaar geleden dat
Rhodesie zich onafhankelijk verklaarde, zij het met handhaving van zijn lidmaatschap van het Britse Gemenebest en met erkenning van de koningin als
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staatshoofd. Dit werd in Salisbury gevierd met de mededeling, dat men wel
eens genoodzaakt zou kunnen worden om alle banden met Engeland te verbreken. Wilson werd zo steeds meer gedwongen de hele kwestie uit handen te
geven en voor te leggen aan de Verenigde Naties. Dit zou echter weinig minder
zijn dan een duidelijke erkenning van de zwakte van Engeland en daarom
wrong hij zich in alle bochten om er aan te ontkomen. Ondanks zijn herhaalde
verklaringen niet met de Rhodesische premier te kunnen praten, probeerde hij
toch telkens weer het gesprek op gang te brengen, maar zonder succes. Tenslotte zou hij wel gevolg moeten geven aan het op de Gemenebestconferentie
van september te Londen tot stand gekomen compromis en de V.N. inschakelen. Daar ook Rhodesie meent door een V.N.-ingrijpen zwaarder getroffen te
worden en in dat geval niet volledig te mogen rekenen op hulp van de Unie
van Zuid-Afrika, heeft Ian Smith nu enige toenadering getoond en hebben
beide staatslieden besprekingen met elkaar gevoerd aan boord van de Britse
kruiser 'Tiger' in de nabijheid van Gibraltar. Wij zijn benieuwd of deze Churchilliaanse enscenering van het gesprek zal bijdragen tot een succes voor de
huidige Engelse premier, maar tot nu lijkt het er niet op. Volgens Wilson is hij
volledig op zijn oude standpunt 'blijven staan en ligt de beslissing nu bij de
Rhodesische regering. Deze zou moeten beslissen voor 6 december, maar heeft
al om uitstel gevraagd. Wil zij tijd rekken om Engeland nog meer zijn gezicht
te laten verliezen tegenover de Gemenebestlanden?

Nederland
Het kabinet-Zijistra

Nadat op 3 november de heer Schmelzer in zijn formatiepoging was mislukt,
verstrekte koningin Juliana reeds de volgende dag een informatie-opdracht aan
de reeds bij vroegere crises als 'patroon van hopeloze zaken' opgetreden dr. L.
Beel. Deze heeft eerst een nieuw voorstel opgesteld tot wijziging van de dekking der rijksuitgaven in de hoop het kabinet-Cals er toe te kunnen bewegen
dit te aanvaarden; hij grondde deze hoop op de duidelijke verslechtering van
de economische toestand van het land, zoals o.a. bleek uit de stijging van de
werkeloosheid tot 1,8% van de mannelijke arbeidsbevolking. Het kabinet wilde
als geheel hier niet in meegaan en het PvdA-congres in Rotterdam nam het
besluit niet in een nieuw kabinet te willen meeregeren. Dit standpunt maakt
een vervelende indruk; ook de PvdA moet toegeven, dat de Nederlandse economie „zorgen baart" en de heer Schmelzer heeft eigenlijk een beetje erg gauw
gelijk gekregen, toen hij dit in zijn bewuste motie neerlegde, er aan toevoegend
dat in dit verband gezien er te weinig dekking aanwezig was voor de plannen
van het kabinet-Cals. De PvdA bekeek de economische situatie optimistischer
dan vele anderen en wil dit nu niet toegeven of zag de moeilijkheden ook aankomen en greep de motie-Schmelzer aan als aanleiding om zich van de regeringsverantwoordelijhkeid te ontdoen. Onprettige maatregelen nemen kon men
zo aan anderen overlaten.

393

Politiek overzicht

Binnen betrekkelijk korte tijd rondde de heer Beel zijn informatie-poging of en
kreeg prof. Zijlstra de opdracht een kabinet te vormen, dat praktisch klaar
was. Het resultaat is een minderheidskabinet, steunend op KVP en ARP, dat
een overgangskarakter draagt in die zin, dat het de Kamer zal ontbinden en er
dus nieuwe verkiezingen zullen plaats hebben, terwijl het toch niet kan afzien
van het nemen van onmiddellijk noodzakelijke, ingrijpende beslissingen in verband met de steeds sterker inflatie. Men wil deze tegengaan door hogere inkomsten voor de staat — uitstel van de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting tot 1 juli en vervroeging van de verhoging van de omzetbelasting
eveneens met een half jaar — om zo de betalingsbalans te verbeteren en hierdoor ook de werkgelegenheid; de mogelijkheid wordt echter opengelaten om bij
verbetering van de situatie de data alsnog te veranderen. De regeringsverklaring van prof. Zijlstra wekte geen geweldig enthousiasme en het is op dit ogenblik nog de vraag of voor zijn bovengenoemde plannen in de Kamer wel een
meerderheid te vinden zal zijn; dat de PvdA tegen zal stemmen is te verwachten, hoewel zij nog niet zo lang geleden pleitte voor uitstel van genoemde
verlaging; VVD en CHU dringen aan op drastische beperkingen van de staatsuitgaven en zo zou het kunnen gebeuren dat een eenmansfractie als bijv. het
Gereformeerd Politiek Verbond wel eens het genoegen zou kunnen smaken om
te beslissen over het lot van deze voorstellen. Een troost is er: dit kabinet
houdt het in ieder geval uit totdat er na de verkiezingen een nieuw is gevormd.
De start van het kabinet was ronduit ongelukkig. Minister Veldkamp van
sociale zaken kwam met een voorstel om een tengevolge van de sterk gestegen
ziekenhuiskosten noodzakelijke belangrijke premieverhoging voor de aangeslotenen bij het ziekenfonds te voorkomen door deze ziekenfondspatienten in
geval van opname in een ziekenhuis gedurende de eerste dertig dagen een
bedrag van f 10,— per dag zelf te laten betalen. Dit eigen risico vond geen
genade in de ogen van alle partijen en men moest dus onmiddellijk al hevig
gaan zoeken naar een voor alien aanvaardbaar compromis. Wij menen, dat de
minister deze nederlaag had kunnen voorkomen, wanneer hij allereerst bedacht
had, dat een dergelijk bedrag voor de aangeslotenen niet dan uiterst moeilijk is
op te brengen, en vender, dat geen enkele partij zich met het oog op de a.s.
verkiezingen de luxe kan permitteren een dergelijk voorstel goed te keuren.
6-12-'66

J. Oomes

Belgiè
Teleurstellende uitvoeringsbesluiten van teleurstellende wet
Zaterdag 3 december verschenen in het Staatsblad, met meer dan Brie jaar
vertraging, de uitvoeringsbesluiten van de taalwet die in de zomer van 1963 tot
stand is gekomen. Ze regelen het taalgebruik in de gemeentelijke administratie
en het onderwijs te Brussel en in enkele bijzondere instellingen (o.m. de 'faciliteiten' voor het Franstalig personeel van de universiteit te Leuven). Tot de
laatste dag is men getuige geweest van allerlei achterhoedegevechten tussen de
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regering en de Brusselse federatie van de P.V.V., die de liberale ministers onder
druk zette om de publikatie andermaal te doen verdagen. Daarenboven brachten de Brusselse francofonen alles in het geweer om de uitvoeringsbesluiten
zoveel mogelijk uit te hollen. En daar zijn zij dan ook in geslaagd.
Alsof de wet op zichzelf voor de Vlamingen nog niet slecht genoeg was, zijn
er nu beschikkingen getroffen inzake de orientering van de Brusselse kinderen
naar het Franstalige of het Nederlandstalige onderwijs die het verfransingsproces weinig of niet zullen vertragen, laat staan verhinderen. En voor wie het
Brusselse politieke leven met enige realiteitszin volgt, is een andere doelstelling
welke de Vlaamse C.V.P. destijds beweerd heeft te kunnen bereiken, nl. de
Vlaams-Waalse pariteit in de Brusselse administratie, nu al even hersenschimmig geworden. Op geen enkele wijze hebben deze uitvoeringsbesluiten de
slechte wet kunnen verbeteren die de Vlaamse C.V.P. zich in Hertoginnedal in
1963 heeft laten opdringen.
De politici die bij deze heilloze fase van de Vlaamse politiek betrokken waren,
schijnen vlug te vergeten. In de zomer van 1963 was het duidelijk geworden dat
de regering Lefevre gestrand was op de 'driefasige' wetgeving die — naar A.
Gilson, toen minister van binnenlandse zaken, bij herhaling verzekerde — de
Vlaamse problemen voorgoed ging oplossen. De vastlegging van de taalgrens
was een van die drie fasen, de taalregeling te Brussel was er een andere....
Op 2 juli bood Lefevre de koning zijn ontslag aan. Dit werd geweigerd. Dat
was het einde van een kronkelige politiek en van een door de regering opgelegd
'bestand' van 17 dagen, tijdens welk de pers niets meer 'mocht' schrijven over
de in de maak zijnde wetgeving voor Brussel, die o.m. omvatte: wijziging van
het taalregime in sommige gemeenten, aanhechting van enkele gemeenten bij
de Brusselse agglomeratie, enz. Uit het 'conclaaf' van Hertoginnedal, dat
daarop volgde, kwam een voor de Vlamingen rampspoedige wet voort. Dhr.
De Saegher legde er door zijn capitulatie de basis van zijn ministeriele loopbaan; de C.V.P. legde er de grondslagen voor haar aanstaande verkiezingsnederlaag; volksvertegenwoordigers als dhr. Verroken, die 'Hertoginnedal' voor
de Vlaamse opinie wilden verdedigen, schoten er een deel van hun aanzien bij
in.
Dat is nu meer dan drie jaar geleden. De uitvoeringsbesluiten hebben deze
Vlaamse nederlaag nu bevestigd. Zoals M. Ruys schreef in De Standaard van
6 december, betekenen zij een „verzwakking van het standpunt van degenen
die het nationaliteitenprobleem (in Belgie) louter door middel van taalwetten
hopen op te lossen . . . . De taalwet is een defensief wapen, dat ons te Brussel
zonder veel moeite, door bedrog of kwade trouw, uit de handen wordt geslagen. Het valt dan ook te verwachten dat men in het Vlaamse land naar een
andere politiek zal gaan uitkijken". Hertoginnedal — de wet en de nu gepubliceerde uitvoeringsbesluiten — betekent het fiasco zowel van een politieke
methode als van een aantal Vlaamse politici. Voor een heruitgave van dergelijke taalwetten, voor een verzoek aan de Vlamingen om het op die basis nog
maar eens over te doen, is de Vlaamse opinie beslist niet meer te vinden. Om
het met M. Ruys te zeggen: „De Vlaamse bevolking van de Brusselse agglo-
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meratie kan maar voor de Nederlandse gemeenschap worden behouden, wanneer ze zich beschermd weet door een economisch sterk en politiek georganiseerd Vlaanderen, dat over eigen, grondwettelijk erkende organen beschikt".
Sociologisch rapport over Nederlands onderwijs te Brussel

In november diende de Nederlandse socioloog Georges Kint een op verzoek
van de minister van onderwijs Grootjans opgesteld rapport in over het Nederlandstalig onderwijs in de 19 gemeenten van de Brusselse agglomeratie. Hieruit
blijkt dat in het Brusselse onderwijsnet (Rijk, provincies, gemeente en vrij
onderwijs) 37.237 leerlingen lessen volgen in Vlaamse klassen, waarvoor 3414
leerkrachten beschikbaar zijn. Kint gaat ervan uit dat er in de agglomeratie
257.000 tot 310.000 Nederlandstaligen wonen, naast 775.000 tot 810.000 Franstaligen. Hij komt tot de conclusie dat er voldoende Vlaamse klassen zijn in het
middelbaar onderwijs; wel is er een spreidingsprobleem: in sommige gemeenten
zijn er te weinig of helemaal geen Vlaamse klassen. In het lager middelbaar
technisch onderwijs zijn er 2500 tot 3500 plaatsen te weinig. Een nijpend gebrek
aan Vlaamse klassen is er echter vooral in het kleuter- en lager onderwijs. De
potentiele schoolbevolking voor het Vlaamse kleuteronderwijs bedraagt 11.104
tot 13.426, maar in werkelijkheid zijn er slechts 6107 kinderen in de Vlaamse
klassen. Voor het lager onderwijs is de potentiele Vlaamse schoolbevolking
22.439 tot 27.000 en de realiteit 15.091. Volgens Kint moeten er tegen 1975 in
het kleuteronderwijs 155, en in het lager onderwijs 342 klassen bijkomen. Dit
zijn cijfers die in Vlaanderen een diepe indruk maken.
T aalwetten en de Rechten van de Mens

In dezelfde maand november waarin de binnenlandse politieke ontwikkeling de
Vlamingen duidelijk maakte hoe onvoldoende hun volkspersoonlijkheid door
politieke structuren beveiligd is, begon een proces voor het Hof voor de Rechten van de Mens te Straatsburg. Het werd aanhangig gemaakt door enkele
franskiljons die zich in hun mensenrechten getrof fen achten omdat het onderwijs in Vlaanderen in het Nederlands wordt gegeven. Een poging van de advocaten van de Belgische Staat opdat het Hof zich onbevoegd zou verklaren, had
geen succes. Indien het arrest neerkomt op een veroordeling van de taalwetten,
zou het politieke opzet waarmee de gematigde Vlaamse politici een eeuw lang
getracht hebben de Vlaamse kwestie op te lossen, juridisch teniet worden
gedaan. Tevens zou dit een algemeen franskiljons offensief in Vlaanderen
inluiden.
Waren de Vlaamse mandatarissen wel goed geinspireerd toen zij zich in 1965
niet verzet hebben tegen de verlenging van de Belgische erkenning van het Hof
voor de Rechten van de Mens? Op 18 november 1965 had in de Belgische
senaat een interpellatie plaats van de P.V.V.-senator Gillon, wiens anti-Vlaamse
gevoelens voor niemand een geheim zijn. In antwoord hierop zei de toenmalige
minister van buitenlandse zaken Spaak, dat de regering beslist had de bevoegd-
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heidserkenning van het Hof te verlengen voor twee jaar (de normale periode is
vijf jaar), maar tevens (eenzijdig) gestipuleerd had dat de Vlaams-Waalse verhoudingen niet onder de Straatsburgse rechtsmacht vielen. (Van de 17 landen
die te Straatsburg vertegenwoordigd zijn, zei Spaak, waren er van het begin of
slechts 4 die de bevoegdheid van het Hof zonder voorbehoud aanvaard hadden: Denemarken, IJsland, Nederland en Belgie). In de tekst waardoor Belgie
het Hof erkende, staat o.m. te lezen, dat Belgie „buiten het toepassingsveld van
de Conventie wil laten alles wat de politieke en administratieve structuur van
de Staten betreft, en inzonderheid de betrekkingen tussen de gemeenschappen
die samenleven in de schoot van eenzelfde natie. De regering is van oordeel
dat de Belgische taalwetten rechtstreeks de structuur van de Staat raken en
overigens conform zijn aan de individuele rechten die door de Conventie gewaarborgd worden". Uit de wending die het geding te Straatsburg tot nog toe
genomen heeft — het Hof heeft zich wel bevoegd verklaard — blijkt nu dat de
Vlaamse parlementsleden lichtvaardig gehandeld hebben.
Belgisch-Nederlandse samenwerking gewenst rond Scheldemonding

Op 2 december gaf het ministerie van openbare werken een document vrij over
de expansieproblemen van de Antwerpse haven. Herhaaldelijk reeds hebben
Antwerpse woordvoerders betoogd dat deze expansie plaats moet vinden op de
Linker Schelde-oever. De schepen van de haven, dhr. Delwaide, heeft reeds
gepreciseerd dat de nieuwe haven op de linkeroever administratief een eenheid
dient te vormen met de haven van de rechteroever; annexatie van grondgebied
is daarvoor niet absoluut nodig; de ervaring heeft trouwens geleerd dat men
die weg beter niet inslaat. De administratieve en psychologisohe moeilijkheden
zijn overigens al groot genoeg, aangezien de linkeroever (het Waasland) tot een
andere provincie behoort. Van Waaslandse zijde is reeds een 'verweercomite
opgericht. Onder de leiding van provinciale en gemeentelijke vertegenwoordigers wil dit uitgroeien tot een intercommunale die globaal de Oost-Vlaamse belangen ten opzichte van het Rijk en de Stad Antwerpen kan vertegenwoordigen.
In het ministeriele document worden deze administratief-juridische problemen
niet behandeld. Er wordt echter een nieuw element naar voren geschoven: de
wenselijkheid om de dokken die in het Land van Waas gebouwd zullen worden, te laten uitmonden op Nederlands grondgebied, langs een kanaaldok door
(of langs) het Verdronken Land van Saaftinge. Op die manier zou de voornaamste hinderpaal van de huidige vaarweg, het Nauw (de 'elleboog') van
Bath, wegvallen en zou de Antwerpse haven (in het Land van Waas) toegankelijk worden voor veel grotere schepen.
Buiten* de technische problemen rijst hier een kwestie van internationale politiek. Voor zijn Antperse expansieplannen heeft Belgie de toelating van Nederland nodig. Dit illustreert een situatie die de jongste jaren steeds acuter is
geworden: de problemen van de Antwerpse haven moeten in internationaal
verband aangepakt worden, in samenwerking met Nederland. Deze problemen
zijn bovendien zo veel omvattend, dat er meer nodig is dan een gelegenheids-
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contact tussen de diplomatieke vertegenwoordigers van Belgie en Nederland.
Er moet een permanent juridisch orgaan gevonden worden. Nederland en Belgie zullen in de komende jaren herhaaldelijk geconfronteerd worden met vraagstukken van essentieel belang inzake de aard en de toekomst van hun onderlinge betrekkingen. Dit kan leiden tot een verdieping en een nieuwe zingeving
van de Benelux-politiek. Maar daarvoor zullen er nog vele tegenstanden moeten
overwonnen worden en uiteenlopende belangen op een noemer gebracht.
Toekomstig eigendomsregime Union Miniere nog steeds omstreden

In de laatste week van november werd het bericht verspreid dat besprekingen
tussen de 'Union de Haut Katanga' en de Kongolese regering met succes
bekroond waren. De beurs reageerde hierop met een gevoelige koersstijging
van de betrokken aandelen, maar deze stijging duurde niet lang. Op 5 december
werd immers bekend dat de besprekingen nog niet voltooid waren. Zo verzwond alweer de hoop dat nog voor het einde van 1966 een splitsing van de
Union Miniere zou plaatshebben. De huidige maatschappij (nog steeds van
Belgisch recht) zou omgezet worden in een vennootschap van Kongolees recht
('Union Miniere du Congo'), waarvan het actief voor 50% zou toebehoren aan
de Kongolese Staat en voor 50% aan de Belgische Union Miniere (die dus
waarschijnlijk in een holding zou worden veranderd). Daarnaast zouden al de
buiten Kongo gelegen activa van de Union Miniere du Haut Katanga het kapitaal uitmaken van een nieuwe vennootschap, de 'Union Miniere Metallurgique',
waarvan 15% aan de Kongolese Staat zou toebehoren.
Na enkele dagen van grote verwachting bleek er te Kinsjasa over deze condities
nog geen overeenstemming te zijn bereikt. Wel werd er verder gepraat. Kongo
zou van mening zijn dat er geen gelijkwaardigheid bestaat tussen de 50% die
de Belgische partner zou bezitten in de nieuwe Union Miniere du Congo
(samen met het ruimste aandeel in de technische en financiele leiding) en de
15% van Kongo in de nieuwe Belgische vennootschap. Ook zou de Kongolese
Staat een ruimer aandeel wensen in de sector van de commercialisatie van de
mijnprodukten. En zo blijft er onzekerheid bestaan over de basis waarop de
toekomst van de voornaamste elementen van het Belgisch industrieel patrimonium in Kongo verzekerd kan worden.
6-12-66

Hektor de Bruyne

Forum

Twee Poolse thesen
Sinds de Poolse bisschoppen ruim een
jaar geleden de inmiddels berucht geworden 'verzoeningsbrief' aan hun Westduitse ambtgenoten hebben gezonden zijn
de betrekkingen tussen kerk en staat in
Polen steeds slechter geworden. Kardinaal Wyszynski wordt openlijk aangevallen en hij valt op zijn beurt weer openlijk de regering aan. Een aantal gebeurtenissen rond de viering van het christelijk millenium waren ronduit onverkwikkelijk. Niet alleen de paus, maar ook alle
buitenlandse bisschoppen werd een visum
geweigerd, zodat de viering van het f eit
dat de Polen duizend jaar geleden het
doopsel hebben ontvangen, niet die nationale manifestatie kon worden die de
kardinaal zich had voorgesteld. De Poolse primaat op zijn beurt boycotte de
oprichting van een monument voor paus
Joannes, omdat het initiatief daartoe was
uitgegaan van de Paxbeweging, die nu
eenmaal op gespannen voet met de
meeste bisschoppen in Polen leeft.
De enige katholieke groepering waarmee
de kardinaal tot voor kort intensief contact had is de Znakgroep, met vijf afgevaardigden in het parlement. Ook die
contacten zijn nu verbroken, aangezien
de katholieke intellectuelen van Znak het
gewaagd hebben de brief aan het Westduitse episcopaat te bekritiseren. Hun
kritiek was vierledig: 1. enkele formuleringen zijn ongelukkig gekozen; 2. omdat
het over politieke kwesties gaat (OderNeisse-grens!) had de kardinaal op zijn
minst de regering van te voren moeten
inlichten; 3. de politieke katholieke groe-

pering Znak, die altijd nauw met de kardinaal heeft samengewerkt, had geconsulteerd moeten worden; 4. het Poolse
yolk had voorbereid moeten worden op
de geest van verzoening die in de brief
do orklonk.
De kardinaal, die evenals Gomulka een
machtsfiguur is in Polen, duldde deze
kritiek niet. Hij kon zich een breuk met
Znak permitteren, daar de aanvallen die
de regering de laatste maanden op hem
heeft gedaan zijn positie bij de gelovigen
alleen nog maar heeft versterkt. Grof
geschat kan Gomulka op een goede tien
procent van het Poolse yolk rekenen
waar het er om zou gaan stelling te
nemen tegen de kardinaal. Voor de Poolse primaat blijft negentig procent over,
een sterk achterland voor deze frontstrij der.
Dit alles betekent, dat in Polen de spanningen tussen kerk en staat naar een
hoogtepunt schijnen te groeien. En het is
dan ook niet verwonderlijk, dat met
name katholieke intellectuelen in Polen
op het ogenblik koortsachtig denken over
de mogelijkheden voor definitieve oplossingen. De bijna twintig jaar durende
communistische regering beef t zich geconsolideerd. Polen maakt bescheiden
vorderingen in de richting van de democratisering van het bestel. De belangrijkste stap moet echter nog gezet worden:
een juiste verhouding tussen kerk en
staat.
Eerste these: neutraliteit
De Paxbeweging wordt met name in de
uiterst rechtse Franse pers, maar ook wel
in Nederland als crypto-communistisch
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gekenschetst. De leden van Pax zelf noemen zich 'open socialisten', dat wil zeggen: katholieken die het socialistische
maatschappelijke bestel niet passief aanvaarden, maar actief willen helpen opbouwen. Socialistisch wil bier natuurlijk
zeggen: marxistisch.
Het ontbreken van een duidelijk program
heeft de Paxbeweging lange tijd verdacht
gemaakt in de ogen van buitenstaanders.
Pax wekte de indruk een wat zwevende
beweging te zijn, die bereid was tot iedere
prijs met de marxisten samen te werken.
Sinds kort heeft de leiding van Pax zich
echter aan het op schrift stellen van haar
programmapunten gewaagd. Het resultaat is een vijftig pagina's tellend document, waarin deze beweging het socialisme belijdt, dit echter op grond van katholieke beginselen en er van uitgaande,
dat het katholicisme zich niet kan en
mag identificeren met een of ander sociaal-maatschappelijk systeem. Met andere woorden: het gaat Pax om katholieken
die om een of andere — maar beslist niet
religieuze — reden het socialisme aanvaarden.
Deze instelling heeft juist wat betreft de
verhouding tussen kerk en staat tot een
interessante these geleid, die letterlijk als
volgt in het program van Pax staat geschreven: „De sociaal-progressieve beweging (Pax) poneert derhalve als these de
neutraliteit van de socialistische staat met
betrekking tot de overtuigingen van gelovige en niet-gelovige staatsburgers inzake
de godsdienst of van katholieken en marxisten inzake de levensbeschouwing. Deze
neutraliteit moet gepaard gaan met de
erkenning van het prometheIsche element
in deze beide levensbeschouwingen. Het
instituut van de marxistische partij, die
wat betreft haar houding ten opzichte
van de godsdienst door haar filosofische
argumentatie is gedetermineerd, moet van
het instituut van de socialistische staat
onderscheiden worden, welke immers
haar relatie tot de christelijke overtuigingen van de staatsburgers slechts afhankelijk mag maken van het historisch
veranderlijke engagement (van de christenen) aan de maatschappelijke en economische ordening".
Deze wat ingewikkeld geformuleerde
these is alles behalve 'crypto-communis-

Forum

tisch'. Traditioneel hebben de marxisten
zich daar waar zij aan de macht zijn,
immers ook altijd als de vertegenwoordigers van de enig juiste levensbeschouwing opgeworpen. De Pax-these wil dit
levensbeschouwelijke monopolie doorbreken, de (socialistische) staat een strikte
neutraliteit inzake de levensbeschouwing
in acht laten nemen, en daarmee gelijke
kansen scheppen voor (marxistische)
atheisten en (marxistische) christenen.
In zekere zin herhaalt Pax een argument,
dat kardinaal Wyszynski reeds sinds jaar
en dag naar voren brengt. Deze verzet
zich immers altijd scherp tegen de vaak
nog gangbare indeling in Polen tussen
eersteklas burgers (marxistische atheIsten)
en tweedeklas burgers (katholieken). Het
is dan ook wel zeker, dat de these van
de neutraliteit van de staat de marxistische partij niet alleen onwelkom is, maar
zelfs een groot gevaar voor deze partij
betekent. Naast de twee bestaande machten in Polen (de atheistische marxisten
met Gomulka als sterke leider en de nietsocialistische katholieken met als sterke
leider kardinaal Wyszynski) dient Pax
zich als derde macht aan: socialistische
katholieken, met als sterke man de leider
van de Paxbeweging, Boleslaw Piasecki.
Tweede these: tolerantie

De these van Pax lijkt aantrekkelijk.
Maar in feite is het toch een valstrik.
Neutraliteit van de staat betekent immers:
neutraliteit van een socialistische staat
ten aanzien van staatsburgers die een
religie aanhangen of afwijzen, maar in
ieder geval gemeen hebben, dat zij de
socialistische staat als socialisten aanvaarden. (Nogmaals: men leze voor socialistisch telkens marxistisch, waarmee
bedoeld wordt: het marxistische sociaaleconomische systeem, met uitsluiting van
de materialistische, atheistische levensbeschouwing).
Ook de Znakgroep denkt sinds jaar en
dag over een redelijke regeling van de
verhouding tussen kerk en staat. De
Znakleden noemen zich echter geen 'open
socialisten', maar beperken zich slechts
tot een „kritische positieve begeleiding
van de sociaal-economische ontwikkelingen in Polen". Zij erkennen de goede
kwaliteiten van het socialisme, wensen
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die zelfs te ondersteunen, maar weigeren
zich ermee te identificeren.
De Paxthese over de neutraliteit van de
staat vindt men bij Znak te eenvoudig.
Znak stelt hogere eisen aan een democratisch bestel. Zij onderschrijven de
neutraliteit van de staat wel, maar deze
moet dan genterpreteerd worden als een
principiele tolerantie, óók ten opzichte
van hen die het socialisme niet belijden.
Zo de Paxthese al een gevaar betekent
voor de marxistische partij, de Znakthese
ondermijnt het hele marxistische gebouw.
Juist in Polen, waar de tegenstellingen
nog bijzonder groot zijn en waar het
telkens weer blijkt dat het de tegenover
elkaar staande partijen (marxistische
staat, niet- of zelfs anti-socialistische kerk
en socialistische Pax) om de macht gaat,
is de tolerantiethese van Znak een stuk
dynamiet voor alle partijen.
Op het ogenblik dat wij dit schrijven is
mgr. Casaroli in Polen. Deze officieuze
gezant van het Vatikaan geldt als de
Oost-Europa-expert bij uitstek. Zowel in
Hongarije als in Joegoslavie heeft hij
belangrijke successen geboekt.
In Polen zal mgr. Casaroli echter met
problemen geconfronteerd worden die in
Hongarije en Joegoslavie niet bestonden.
Het valt niet te voorzien wat het resultaat van zijn diplomatieke missie zal zijn.
De hoogst haalbare kaart lijkt ons vooralsnog de Paxthese over de neutraliteit
van de staat. Indien de Poolse regering
zOver zal willen gaan, dan betekent dat,
dat kardinaal Wyszynski het hoofd heeft
moeten buigen. Het is dan gedaan met
de macht van de kerk en in Polen zullen
nog slechts twee politieke krachten tegenover elkaar staan: atheistische socialisten en katholieke socialisten. Voor Pax
zou dit betekenen, dat zij zich nu moet
gaan bezinnen op hetgeen zij als specifiek katholiek denkt te kunnen inbrengen. Voor de Poolse kerk betekent het,
dat zij nu de gelegenheid krijgt zich op
zichzelf te bezinnen, zich te vernieuwen
in de geest van het concilie. De politieke
moeilijkheden waarin de Poolse kerk de
laatste jaren in toenemende mate verkeert, hebben een dergelijke bezinning
onmogelijk gemaakt. Het zou wel eens

kunnen blijken dat het uitblijven van de
vernieuwing ernstiger is dan de politieke
verdrukking waarin de Poolse katholieken de afgelopen jaren hebben geleefd.
Jan P. Schuyf

Zelfherkenning in poezie
Op 28 februari 1966, nu bijna een jaar
geleden, had in het Amsterdamse Theater
Carre een poeziemanifestatie plaats, die
uniek mocht heten in de wereld van de
literatuur. 25 Dichters hebben toen voor
een uitverkochte zaal ieder zeven minuten
voorgelezen uit eigen werk. De oudste
was A. Roland Hoist, de jongste Jules A.
Decider. Daartussenin zat vrijwel alles
wat representatief is voor dichtend Nederland. Organisatoren van deze avond
waren Simon Vinkenoog en Olivier Boelen. — Waarom er nu nog aandacht aan
besteed?
In de eerste plaats: omdat onlangs bij
De Bezige Bij een volledig verslag van
die gebeurtenis verschenen is 1). Het boek
heeft de duidelijke bedoeling de lezer
zoveel mogelijk het gevoel te geven alles
van die avond (opnieuw) mee te maken.
Het bevat naast de voorgelezen teksten
foto's van de dichters tijdens hun optreden en van hun onder-onsjes in de pauze;
ieders poetisch aandeel wordt gevolgd
door perscommentaren bij wijze van
reactie-uit-de-zaal, achterin het boek
staan nog meer persstemmen en voorin
een woordje van Vinkenoog. Het is een
van die boeken geworden die men graag
en herhaaldelijk leest, zo tussen de bedrijven door. Maar het gaat er hier niet
alleen om het verschijnen van deze
actuele podzie-spiegel te signaleren. Dit
boek is meer: het verslag van een gebeurtenis die een teken is geworden van
een wijziging in het artistieke klimaat,
vooral in de hoofdstad. De Carre-avond
is gemaakt door het antwoord dat dichters hebben gegeven op een door sociologen bijv. reeds onderkende behoefte bij
'het publiek'. Want de mensen zijn die
avond wel naar het theater gekomen om
hun dichters te zien, of om iets aparts
mee te maken, maar het toch wel over-

1 Poezie in Carre. — De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 288 pp., f 12,50.
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weldigende succes wijst erop dat hier jets
meer aan de orde is geweest dan de bevrediging van een tamelijk verklaarbare
nieuwsgierigheid. Het bijzondere van de
podzie-manifestatie bestaat in de algemene ervaring dat hier niet eenzijdig toegesproken werd, maar dat het luisterend
publiek, ruim drie uur lang beurtelings
geboeid, agressief of enthousiast reagerend, meegenomen is door het gesproken
woord. Dat woord was het woord van
de podzie. Het bleek, een avond lang, in
staat voor een (blijkens een enquate) willekeurig publiek van bijna 2000 man de
vertolking te zijn van dingen die men
verwacht, hoopt, vreest, bemint, veracht
of negeert, maar die nu eenmaal zelden
of nooit aan het woord komen. Carre
was die avond de ruimte waarbinnen
men gezamenlijk eenzelfde woord vernam, dat voor een ogenblik stem gaf aan
levensmogelijkheden, verantwoordelij kheden en gelukservaringen die een mens
wel in zichzelf vermoedt, maar slechts
schaars ontdekt. Het feit dat men op het
dichterswoord duidelijk heeft gereageerd,
bewijst dat men het heeft beaamd als een
woord dat men zelf had kunnen zeggen.
De podzie heeft toen blijkbaar herkenning opgeroepen. En daarmee heeft zij
in een behoefte voorzien.
Het is niet iets nieuws, wanneer men
opmerkt dat er een grenzenloze nood is
aan zulk een herkenning, en aan datgene
wat dat onmiddellijk met zich mee
brengt: communicatie (een modewoord,
maar dat niet voor niets). Wel nieuw is
het, dat men erin slaagt voor een in principe hoe dan ook ongelimiteerd publiek
iets te organiseren dat rechtstreeks op die
vraag naar herkenning aansluit, en poogt
vorm te geven aan een antwoord. Voorwaarde daarvoor is immers, dat men bereid is een groep mensen te betrekken
bij datgene wat het als uitdrukkingsvorm
van zichzelf krijgt aangeboden. De ontdekking van de manifestatie van februari
was, dat het poetisch woord bewezen
heeft op die manier mensen tot zelf herkenning te kunnen brengen en zo onderling te binden. Carró werd een gebeurtenis, omdat men niet passief het schone
vers onderging, maar zichzelf in de dichter aan het woord wilt. Terwijl enkele
dichters het woord voerden, kwam dat
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op een grote groep mensen of als het
verlossende woord waarnaar zij op zoek
waren, en wat blijkbaar in hun eigen
midden te vinden was. Mensen beseften
dat het hier over hun eigen leven ging;
hun isolement werd voor een ogenblik
opgeheven, zij voelden zich met velen
geaccepteerd. De taal der podzie bleek
een alledaagse, maar ook een bevrijdende.
Maar al te vaak hebben dichters, schilders, toneelspelers, musici verstek laten
gaan wanneer het ging om een antwoord
op juist deze behoefte aan gemeenschap
en zelfuitdrukking. Wij zijn gewoon als
eenlingen de kunstenaars te ontmoeten:
in de stilte van onze kamer verzen
lezend, in de stilte van het museum, de
schouwburg, de concertzaal. Het bleef
tot voor kort tot de uitzonderingen behoren, dat de kunstenaar in het publiek
anders optrad dan als degene die toesprak, toe-speelde of toe-beeldde. De
situatie is veranderd, en de avond in
Cant markeert die wijziging. Vooral in
het hoofdstedelijk milieu, maar niet alleen
daar, worden sindsdien met grote inzet
en toewijding van de zijde der kunstenaars 'manifestaties' georganiseerd die
proberen datgene wat in Carr& slaagde te
herhalen: aan mensen die dat willen gelegenheid geven om met elkander zich
uit te spreken over wat hen bezighoudt.
Dat uitspreken van zichzelf gebeurt dan
bij monde van dichters, schilders en musici, die blijkbaar niet boven of buiten
'de mensen' bestaan, maar zelf voortdurend bezig zijn te zoeken naar de gestaltegeving van wat ons alien beroert. Zo
gezien, is het gebaar van de Amsterdamse
gemeenteraad om aan provo's een speakerscorner toe te wijzen wel begrijpelijk,
maar niet voldoende. Met een ruimte
alleen is men nog niet gebaat. Dat ondervond tot zijn schade ook Olivier Boelen, de leider van het 'sigma-centrum',
die in november in de Amsterdamse
Doelenzaal een nachtelijk festijn organiseerde, dat de idealistische opzet van
sigma volledig uit de hand liep, en dat
niet alleen vanwege het niet-overkomend
optreden van het Living Theatre. Van
harte is te hopen, dat de steun verlenende
overheid en particulieren zich door deze
mislukking niet helemaal laten afschrik-
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ken. Want goede en geslaagde initiatieven
zijn er op dit gebied wel degelijk te noemen, ook al hebben ze minder publiciteit
gekregen. Daar was de Rotterdamse
'speelweek', eveneens in november, waar
ieder die wilde, een week lang in een
tent in het centrum zich kon uitspreken,
-beelden, -dansen en -zingen, en waar
men een gesprek kon aangaan met dichters, balletdansers, dominees en priesters.
In september was er in Amsterdam het
eveneens bescheiden — Jordaan-festival, bij Welke gelegenheid weer gedurende een week, iedere avond in de Noorderkerk kunstenaars van allerlei soort
lazen uit of spraken over eigen werk. In
december werd, ook in de hoofdstad, in
de hervormde Parkkerk een driedaagse manifestatie georganiseerd rondom het
thema 'de mens en zijn rechten'. In de
kerk exposeerden kunstenaars, spraken
dichters, cabaretiers zorgden voor ontspanning, er werd een film vertoond.
Toen op die manier mensen op een thema dat hen alien aanging betrokken waren, en ieder wist dat het over hemzelf
ging, kon men ook aan die ervaring uitdrukking geven: er ontstonden gesprekken, er werd gezongen, gedanst, en in een
expressieruimte kon men zich uiten in
kleur, lijn en vorm.
Dit zijn slechts enkele van de pogingen
die het afgelopen jaar op meer publiek
niveau ondernomen zijn om te voorzien
in een behoefte die pijnlijk aanwezig is,
vooral in de grotere steden. Op wat
Cane bewust gemaakt heeft, wil men
ingaan. Het is de vraag of bier ook niet
juist een taak ligt voor de prediking en
de liturgie. Er zijn liturgische diensten,
die van precies dezelfde ervaring uitgaan
als de avond van de podzie-manifestatie
aan het licht heeft gebracht. De vormgeving ervan stelt uiteraard haar eigen
eisen, maar de intuitie is dezelfde.
T. van der Stap

7e Festival
van Belgische films
Twaalf jaar geleden werd, voornamelijk
door het Antwerpse provinciebestuur, het
initiatief genomen tot een Festival van
Belgische films. Voor ieder die de situatie
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in Belgie kent, moet dit toen als een uitzinnige daad hebben gegolden. Bij de
zesde editie in 1964 en meer nog bij de
zevende, in november jl., is echter gebleken dat zo'n festival veel meer zou kunnen zijn dan een prestigekwestie van
lokale cultuurpolitiek met min of meer
uitgesproken narcistische en/of exhibitionistische neigingen. Er is in de afgelopen
twaalf jaar wel degelijk iets veranderd in
de Belgische filmwereld.
Aanvankelijk schijnt de bedoeling van de
organisatoren vooral te zijn geweest, een
tweejaarlijkse inventaris op te stellen.
Wat 'goed' was, werd bekroond met een
geldprijs en dit kon dan tevens beschouwd
worden als een geringe vergoeding voor
de deficiente staatstussenkomst. Intussen
is het aantal 'kwaliteitsfilms' gestegen,
werd er een Hoge Raad voor Film met
een bijbehorende Filmcommissie opgericht, die de — nog steeds te geringe —
staatssubsidie verdeelt (een commissie
voor het Franstalige landsgedeelte is om
'organisatorische redenen' met een paar
jaar vertraging gestart). In die tenslotte
toch gunstig te noemen evolutie kan het
filmfestivai een veel belangrijker rol gaan
spelen. Maar dan moeten er, geloof ik,
wel enkele wijzigingen aangebracht worden in de organisatie en de werking ervan. Die wijzigingen zijn onder te brengen in drie kapitteltjes, maar ze hangen
nauw met elkaar samen.
1. Eerst en vooral de selectie. Werkjes
van liefhebbers en gelegenheidscineasten,
publiciteitsfilmpjes, didactische en culturele, toeristische en wetenschappelijke
films zouden moeten geweerd worden
zolang het accent niet valt op film maar
op de andere term. Voor elk van deze
genres bestaan er trouwens speciale festivals, waar deze werken op een meer
adequate wijze met elkaar kunnen concurreren. Zodra echter zulk een in opdracht gemaakte film een persoonlijke
aanpak verraadt, moet hij natuurlijk geselectioneerd worden voor een fi/mfestival. Franju, Varda, Resnais, Demy —
om het bij de Franse film te houden —
hebben voldoende bewezen dat een in
opdracht gemaakte of een didactische
film ook film 'tout court' kan zijn. Toegeeflijkheid op dit gebied, in de zin van:
waarom zulke strenge normen aanleggen,
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het zijn toch maar documentaires
getuigt onder meer van een gebrek aan
informatie over de ontwikkeling van de
korte film in het buitenland. Om dit te
verhelpen moeten zowel de jury voor de
voor-selectie als de eigenlijke festivaljury
overwegend uit mensen bestaan die iets
met film te maken hebben en niet alleen,
om maar jets te noemen, met wetenschap.
De jury van het Antwerpse festival is
waarschijnlijk iets unieks. Ze bestaat uit
lokale persoonlijkheden (er is zelfs geen
enkele Franstalige bij, voor een festival
dat zich 'nationaal' noemt) van wie de
helft 'administratief' bevoegd is. De twee
jury's, die voor de voor-selectie en die
voor de eigenlijke competitie, zouden
verschillend moeten zijn. Van festival tot
festival zou de jury volledig omgewerkt
moeten worden. En nuttig zou het zijn,
er ook buitenlandse filmspecialisten in
op te nemen, om aldus alle familiale
kuiperijen te weren.
2. Aileen die werken toelaten die van
creativiteit getuigen, wil niet zeggen dat
uitsluitend gave of geslaagde films vertoond mogen worden. Een festival — en
zeker een lokaal of nationaal festival —
heeft een informatieve taak. Om de twee
jaar moeten we een balans krijgen van
onze evolutie. Daartoe horen ook de
mislukkingen. Een voorbeeldje: op het
vorige festival werden enkele jongere
cineasten (onder wie Jef Cornelis, Robbe
de Hert, Harry Kiimel) bekroond voor
hun eerste werk(en). Sindsdien hebben al
deze mensen verder gewerkt. Het zou
normaal geweest zijn dat wij dat werk
dit jaar te zien hadden gekregen. Om
verschillende redenen is dat niet gebeurd.
Op die manier worden we niet in staat
gesteld, te oordelen over de ontwikkeling
van deze jongeren. Door anderen werden
er vier lange speelfilms gemaakt. Twee
daarvan werden door de jury geweigerd.
Hoe men over de werken van Emile
Degelin (Y Manana) en Rik Kuypers
(De Obool) ook moge oordelen, onze
langspeelfilmproduktie is zo arm, dat we
het ons niet kunnen permitteren niet alle
pogingen te bekijken, te bekritiseren en
er de nodige lessen uit te trekken voor
de toekomst. Voor Degelin was het festival bovendien de enige gelegenheid om
zijn film in het publiek voor te stellen;
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nu ziet het er naar uit dat hij nooit vertoond zal worden, en dat is voor iedereen nadelig.
3. Ook in vele andere gevallen is het
Antwerpse festival de enige gelegenheid
om een film in het openbaar te vertonen.
En zo kom ik tot een derde thema, m.i.
het belangrijkste: het reveleren van jonge
cineasten.

De middengeneratie, met Deroisy, Delire,
de Heusch voor het Franstalige landsgedeelte, Verhavert, Delvaux, Degelin voor
het Nederlandstalige, heeft bewezen wat
ze kan en verdient onze waardering (ze
verdient ook in staat gesteld te worden,
regelmatig te produceren). Wat er dit
jaar gebeurd is, moet in het vervolg
echter vermeden worden. Twee werken,
De man die zijn haar kort liet knippen

van Andre Delvaux en Het Afscheid van
Roland Verhavert, die reeds op buitenlandse festivals vertoond waren en in het
geval van Delvaux met enthousiasme
onthaald door buitenlandse filmcritici,
werden in Antwerpen tegen elkaar uitgespeeld voor een geldprijs. Deze twee
cineasten hebben van officiele zijde de
financiele mogelijkheid gekregen om hun
films te realiseren. Hun werk had op het
festival dan ook buiten mededinging vertoond moeten worden. De geldelijke prijs
betekent voor hen niet zo heel veel, terwijl hij voor sommige jongeren enorme
mogelijkheden kan openen. Een nationaal festival zou alles op de jongeren
moeten zetten. De aan debutanten uitgekeerde prijzen zouden een indirecte vorm
van subsidie kunnen betekenen, een manier om de schulden van het gepresteerde
werk te helpen dekken en, vooral, verder
werken mogelijk te maken. Immers, zelfs
nu er een filmcommissie bestaat, zullen
alleen of hoofdzakelijk die cineasten
voor subsidie in aanmerking komen die
hun sporen reeds verdiend hebben. Met
zo'n Bering filmbudget als dat waarover
men beschikt, zullen debutanten steeds
op de wachtlijst blijven staan.
Wijzigingen in de organisatie van het
festival kunnen slechts efficient zijn als
ze groeien uit het besef dat de film in
het algemeen en de filmsituatie in Belgie
in het bijzonder van uitzicht veranderen.
De organisatoren schijnen zich echter
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niet genoeg te realiseren dat er een mentaliteitsverschuiving beef t plaats gehad in
de film zelf: men gaat de voorkeur geven
aan wat persoonlijkheid verraadt boven
feilloze techniek.
Deze notities in de rand van het 7e festival van Belgische films kunnen in de
ogen van de buitenstaander de schijn
wekken van kruideniersgeest en lokaalpolitiek. Ook ik zou in dit land liever
een ruime (film)cultuurpolitiek zien. Aangezien daar voorlopig echter niets van te
bespeuren valt, moeten we alle prestigeoverwegingen terzijde schuiven om zo
efficient mogelijk om te springen met
geld en talent. Noch met het ene noch
met het andere zijn we rijkelijk bedeeld.
Maar van het eerste is er nog altijd te
weinig om het tweede te helpen openblo eien.
E. De Kuyper

Nieuws in de
Nederlandse literatuur
Zoals altijd hebben de laatste maanden
van het jaar een groot aantal nieuwe
boeken het licht gezien. En ondanks de
slechte verkoopcijfers is daar nog steeds
een aardig gedeelte poezie bij. Johan
van Nieuwenhuizen gaf in eigen beheer
een nieuwe bundel uit Luisteren en antwoord geven (De oude degel).
De dichter/schilder Willem Hussem verzamelde weer een aantal van zijn korte
gedichtjes in Voor twee scharren blauwbekken (Bezige Bij).
Onder het vee is het debuut van Rutger
Kopland bij uitgeverij Van Oorschot.
Bij dezelfde uitgever verscheen een nieuwe bundel van Hanny Michaelis Onvoorzien.
Pijn en puin verdwenen (Manteau) is de
veelzeggende titel die Werner Cranshoff
gaf aan een bloemlezing jonge Vlaamse
esthetische poezie. Van alle opgenomen
dichters is een beknopte biografie afgedrukt.
Prozaist Henk van Kerkwijk publiceerde
zijn eerste bundel gedichten De vriendschap van kauwen en kraaien (Meulenhoff). Eveneens bij Meulenhoff een door
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de dichter Gils gewijzigde herdruk van
zijn boek Gewapend oog.
En met Gils maken we een overstapje
naar het proza want tegelijkertijd liet hij
een nieuwe bundel proza, of paraproza
zoals hij het zelf noemt, het licht zien,
getiteld De röntgen ziekte (Bezige Bij).
Gils is echter niet de enige die tegelijkertijd proza en poezie publiceerde. Clem
Schouwenaars zorgde bij uitgeverij Manteau zowel voor een nieuwe bundel verhalen De man van mos als voor een
bundel van 24 sonnetten Frescobaldi.
Na vele jaren een nieuw boek van Margo
Minco. In Een leeg huis (Bakker/Daamen) beschrijft zij nu de verwarde tijd
na de bevrijding. Een boek dat de oorlogsjaren zelf beschrijft is Henri Knap's
Vreemdeling, bericht de Spartanen (Bezige Bij), dat als ondertitel meekreeg
Een poging tot verduidelijking van de
houding van het Nederlandse yolk in de
jaren 1940-45. Het boek is reeds als serie
verschenen in het dagblad Het Parool.
In De herstellers (Ambo) beschrijft Wim
Zaal de lotgevallen van de nederlandse
fascisten en van Wouter Lutkie's tijdschrift Aristo.
–
Een nieuwe magisch-realistische roman
van Johan Daisne is Reveillon-Reveillon
(Manteau), een dubbelverhaal waarvan
de delen elkaar aanvullen.
Zeven geestige knaapjes (Bezige Bij) is
de tweede roman van Astêre Michel
Dhondt, die evenals zijn eerste speelt in
de sfeer van opgroeiende jongens. Het
gastmaal (Meulenhoff) is de titel van de
nieuwste roman van Gerard Walschap.
Simon Carmiggelt leverde weer zijn jaarlijkse selectie 'kronkels' af. Ditmaal onder de titel Fluiten in het donker (Arbeiderspers). Van Rinus Ferdinandusse geen
stukjes, maar een soort detectiveroman
die tegelijkertijd een parodie op het genre
zelf is Naakt over de schutting (Arbeiderspers).
De Leo J. Krynprijs 1966 werd toegekend aan schilder/schrijver Roobjee voor
zijn roman De nachtschrijver (Manteau).
Eveneens bekroond zijn de verhalen en
verzen die u vindt in Ultrakort en langer
(Arbeiderspers). Het is de oogst van de
indertijd bij het 40-jarig bestaan van de
VARA uitgeschreven prijsvraag.
De Herman van Kuilenburgromanprijs
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1965 was voor In ieder geval actief blijven (Arbeiderspers) van George Rooth.
Het is het verhaal van vier mensen opgesloten in een lift.
Een verhaal dat op Nieuw-Guinea speelt
is Schimmen rond de Parula (Querido)
van F. Springer. Osmose (Meulenhoff) is
het romandebuut van dichteres Helen
Knopper.
Een belangrijk boek voor de lezers van
het werk van de dichter Achterberg is
Nieuw kommentaar op Achterberg (Bakker/Daamen) waarin essays over Achterberg uit tijdschriften herdrukt werden,
aangevuld met een aantal geheel nieuwe
beschouwingen.
Na zijn veelbekroond debuut verscheen
nu weer een nieuwe verhalenbundel van
Jacques Hamelink Horror Vacui (Polak
en Van Gennep). De verhalenbundel De
ijsheilige (Manteau) is het debuut van
Daniel van Hecke. Rudolf Geel en J. W.
Holsbergen schreven samen de 'roman
van het succes' Met een flik in bed (Bezige Bij).
„Deze verhalen zijn absoluut het laatste
dat ik over Kongo heb geschreven". Dat
zegt Jef Geeraerts over zijn verhalenbundel De troglodieten (Manteau). De
Heksenvriend (Querido) is de eerste
roman van Helga Ruebsamen, die reeds
veel lof toegezwaaid kreeg voor haar
gepubliceerde verhalen.
Een bloemist die vergunning krijgt om
zelfmoord te plegen en deze ongedaan
wil maken omdat zijn leven, door een
vrouw, weer zin gekregen heeft, is de
ho of dpersoon van Ward Ruyslincks
nieuwe roman Golden Ophelia (Manteau).
Elf uit Vlaanderen is de titel die de
Bezige Bij gegeven heeft aan een bloemlezing ongepubliceerd werk van elf van
haar Vlaamse auteurs.
J. Groot

Beeldende kunst
in Belgie
Het hoogtepunt in januari wordt ongetwijfeld de retrospectieve Zoltan Kemeny
(Paleis voor Schone Kunsten): een corn-
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pleet overzicht van de produktie van de
verleden jaar gestorven meester van het
metaalrelief. Van de met knopen en spijkers verhoogde matiêre-schilderijen leidt
dit overzicht naar de fantastische structuren, de riten en breed-ademende plooiingen waarmee Kemeny nu al zijn onvervreemdbare plaats heeft in de hedendaagse kunst. De slechts fragmentarische
kennis, die wij tot nog toe van de grote
Hongaar kregen, gaf maar een flauw
idee van zijn werkelijke grootheid; men
moet zich langs alle zijden door zijn
werk omringd voelen om te ervaren dat
elk paneel in feite een element vormt,
een organisch onderdeel, van een grootse
creatie, en om de eigen logics, en de
obsederende werking van deze aparte
wereld te ondergaan.
Te Parijs, waar de expositie in december
in het Musee d'Art Moderne was, en
waar wij ze naast de historische Dadaretrospectieve bezochten, trok zij geen
yolk: dat staat nu immers in lange rijen
in aanbidding voor Picasso. Maar wij
hadden zeer sterk het gevoel dat juist in
deze lege zalen de werkelijk levende
kunst aanwezig was. Zal zij in Brussel
meer belangstelling krijgen? Of zal
iedereen daar liever naar 'Rik Wouters
en de Brabantse fauves' gaan zien? Alle
respect voor de inspanningen van het
Brusselse museum voor Moderne Kunst,
dat met de moed der wanhoop in zijn
noodwoning op de Koudenberg steeds
maar nieuwe exposities van oud werk
blijft maken, kwestie van actief te blijven en zijn reserves wat te luchten; maar
om zijn naam te verdienen zou het tussendoor toch ook eens wat dichter bij de
actualiteit mogen gaan staan.
Deze vindt men voorlopig in de galerie
Cogeime, in het hardnekkig en consequent voortlevend galerietje Saint Laurent van de heer Toussaint, sporadisch
bij Madame Ronna in Les Contemporains, doorlopend in Aujourd'hui, een
uithoek van het Paleis voor Schone
Kunsten, waar vorig seizoen de nieuwe
Engelse generatie werd gepresenteerd en
waar men nu de jonge Italianen kan
leren kennen, soms ook wel in Le Zodiac
tegenover de Zavelkerk en Aux BAteliers
op de Grote Markt, en sedert enkele
maanden nu ook in de nieuwe Galerie
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van de Beursschouwburg, Aug. Ortsstraat 22, die om de maand, in samenwerking met de avant-garde galerie Margareta de Boeve uit Assenede, een interessant initiatief realiseert: het exposeren
van plastisch werk van auteurs. Na de
schilderijen van Roobjee zag men er in
december de collages van Marcel van
Maele. Het wachten is nu op de schilderijen van Hugo Claus en Louis Paul Boon.
Het is moeilijk een meer deprimerend
ensemble onder ogen te krijgen dan het
overzicht 'Hedendaagse Braziliaanse
Kunst', dat in december te Brussel getoond werd: een officiele manifestatie
die wij dankten aan het Belgisch-Braziliaans cultureel akkoord en een voorbeeld van modern academisme. Geen
enkel schilderij noopt tot stilstand of
geeft ook maar een teken van leven,
alles is tam en lusteloos epigonenwerk,
sierlijk abstract maar zonder inspiratie.
Een uitzondering: Ivan Serpa, Wiens
grote, dramatische figuren weliswaar
sterk verwant zijn met de Mexicaanse
protestschilders (Orozco, Siquieros),
maar in ieder geval een zekere uitdrukkingskracht bereiken. De Braziliaanse
grafici heten internationaal gereputeerd
te zijn; hun inzending op deze overzichtstentoonstelling was wel smaakvol
en technisch van goede kwaliteit, maar
nauwelijks meer overtuigend dan wat
een bekwaam student van het Hoger
Instituut te Antwerpen of van Ter Kameren te Brussel maakt.
Wij hadden deze expositie al vergeten
toen ons dezer dagen te binnen schoot
dat wij, nu wel een vijftal jaren geleden,
te Utrecht een andere keuze van Braziliaanse kunst zagen, en een bijzonder
boeiende: een uitgebreid overzicht van
constructieve en kinetische werken, een
werkelijk op-art show op een moment
toen de term nog niet was uitgevonden.
Waar zijn al die kunstenaars intussen
gebleven? Hun werk zou thans te Brussel allicht nog meer indruk hebben kunnen maken. Te Utrecht ging het nochtans ook om een officiele tentoonstelling;
wij herinneren ons dat zij werd geopend
in aanwezigheid van prins Bernhard, de
bisschop van Utrecht en de ambassadeur
van Brazilie. Ergens te Rio de Janeiro
moet er dus wel iets gebeurd zijn.
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Het overzicht te Brussel zag er nog middelmatiger uit omdat juist op hetzelfde
ogenblik, in andere zalen van het Paleis
voor Schone Kunsten, een overzichtstentoonstelling van Rena Guiette werd
gehouden en het nieuwe werk van Pol
Mara werd getoond. Ook van Guiette
kan bezwaarlijk gezegd worden dat hij
een baanbreker of een vormenschepper
is, ook in zijn werk zijn heel wat invloeden aan te wijzen; maar wat een gevoelsdistinctie, wat een aristocratie in
zijn geraffineerde eenvoud. Kunst die te
stil is op het ogenblik, te weinig spektakel, ding of kreet om werkelijk 'in' te
zijn, maar die er niet minder haar intrinsieke waarde om behoudt, en die wij, in
meer beschouwelijke jaren, tot eigen verdieping en verrijking zullen moeten
terugzien.
Pol Mara combineert in zijn nieuwe
werk dat spectaculaire met dat beschouwelijke: zijn stijl is actueel tot en met,
etherisch zwevend tussen pop en nieuwe
figuratie; hij neemt daarbij altijd ergens
afstand, relativeert de dingen en schept
een verwarrende droomsfeer. De middelen: een soms wazige, soms fotografischscherpe tekening van figuren, een simultaneisme van de meest uiteenlopende
situaties, een (schijnbaar) louter arbitraire of onbestaande compositie en,
vooral, een onwaarschijnlijk palet, een
visionair spelen met gloedvolle, bijtende,
strelende, vulgaire en luxueuze kleuren.
Blijft Mara alsnog trouw aan het schilderij, heel wat anderen zoeken andere
uitdrukkingsmogelijkheden en zijn al
lang bezig de ruimte te veroveren. Tot
degenen die geboeid worden door integratie-experimenten en door de 'vormen
van de kleur' (waar het Stedelijk Museum
te Amsterdam een merkwaardige expositie aan wijdde) behoren in Belgie Roger
Raveel, Etienne Elias en Raoul De Keyser. Met een internationale equipe gelijkgerichte kunstenaars hebben zij het kasteel van graaf de Kerkhove te Beervelde
in een reusachtig collectief kunstwerk
herschapen, muren, plafonds en voorwerpen in volle vrijheid beschilderd, en
zodoende een 'environment' gecreeerd
dat voor zo ver wij weten op dit ogenblik nog uniek is in zijn genre.
Marc Callewaert
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Beeldende kunst
in Nederland
2 X Daamen

We kennen niet zoveel kunstenaarsechtparen in ons land en de keren dat ze
gezarnenlijk exposeren zijn te tellen. In
Mickery, Loenersloot, was het van half
november tot half december zover. Toen
stelden Heidi en Theo Daamen ten toon,
een experiment dat naar mijn mening
maar gedeeltelijk geslaagd is. Theo Daamen's werk is van zeer hoog niveau —
zijn etsen ken ik al geruime tijd, ze behoorden meteen tot de dingen die ik
dag-in, dag-uit om me heen zou willen
hebben. Dat Daamen ook schilderde was
voor mij niet geheel nieuw (ik heb eens
wat schilderijen gezien in de Vrije Academie in Amsterdam), maar de uitkomsten in Mickery waren (hoe kan het
eigenlijk anders) ten enenmale verrassend. Daamen werkt op een surrealistisch
aandoende manier, zijn droomachtige
figuren zijn bijzonder boeiend, de situaties waarin hij zijn wezens en wezentjes
plaatst (figuren op een vlot, bijv.) versterken het geheel. Zijn vrouw Heidi

heeft beslist ook talent, maar is naar
mijn smaak toch wel wat de mindere van
haar man. Nu is dit op zichzelf niet erg
en zeker geen reden om niet samen te
exposeren, ware het niet dat het werk
van Heidi sterke overeenkomst vertoont
met dat van Theo. Ook dat is geen ramp
natuurlijk, maar dan zou ik toch altijd
nog zeggen dat het verstandig zou zijn
als de kunstenaars zich van verschillende
technieken bedienden. En dit nu is maar
ten dele het geval.
Op de tentoonstelling waren bijv. van
Heidi en van Theo schilderijen aanwezig. Van Heidi Daamen bovendien een
groot aantal gouaches (die liggen betrekkelijk dicht bij schilderijen). Het verschil
zat hem voornamelijk in de etsen van
Theo en de vrrukkelijke keramiekfiguren
in grove chamotte van Heidi, een terrein
waarop ze excelleert. Dat verschil was
voor mij niet zwaar genoeg, hetgeen niet
wegneemt dat dit gezamenlijke optreden
van Heidi en Theo Daamen op mij een
bijzonder plezierige indruk heeft achtergelaten. De heerlijke sfeer en de omgeving droegen daartoe ook bij.
Vormen van de kleur

In het Stedelijk Museum te Amsterdam
wordt nog t/m 15 januari een tentoon-

Neil Wi;liams Tippe Canoe Kid, 1964 (foto Gemeentemusea Amsterdam)
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stelling gehouden, waarvan ik eigenlijk
nog niet goed weet wat ik er mee aanmoet. De expositie beet 'vormen van de
kleur' en omvat een groot aantal schilderijen en beeldhouwwerken van 37 kunstenaars, uit de Verenigde Staten, Engeland, Duitsiand, Zwitserland, Frankrijk
en Nederland. Alle inzendingen zijn van
een nieuwe abstractie — er zijn geen
herkenbare vormen, alleen sterk werkende, vaak strenge kleurcombinaties en.
kleurvlakken. De grens tussen beeldhouwwerken en schilderijen is aan het
vervagen. Sommige beeldhouwwerken
beginnen op de grond en gaan verder
langs de wand, sommige schilderijen
nemen driedimensionale vormen aan, het
canvas stuipt soms tentachtig uit. Er is
sprake van een aantal nieuwe stromingen, die bier en daar duidelijke verwantschap vertonen met pop-art en op-art.
De expositie zeif verveelt vrij snel, maar
dat hoeft toch nog niet te betekenen dat
we zo maar schouderophalend aan deze
nieuwe schilderkunst voorbij mogen
gaan. Nog afgezien van het feit dat men,
dacht ik, altijd een nieuwe stroming de
kans moet geven begrepen of aangevoeld
te worden (veelal een kwestie van wen.nen) betwijfel ik of een museum de
juiste omgeving voor deze werken is. Ilc
zou ze wel eens in minder grote hoeveelheden willen zien en dan hangend of
staand in moderne gebouwen of in steden van de toekomst. Pas dan zal een
goed eindoordeel mogelijk zijn, ben ik
bang. Vooralsnog moet u genoegen nemen met deze — op zichzelf toch wel
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belangrijke — museale expositie in Amsterdam, die u toch eigenlijk wel zou
moeten zien. Al loopt u dan het risico
dat u de schilderijen en beeldhouwwerken lelijk of oninteressant vindt.
Wetenswaardigheden
Bosch in Den Bosch

In het najaar van 1967 zal in het Centraal Noordbrabants Museum in 's-Hertogenbosch een grote overzichtstentoonsteling worden gehouden van het werk
van de 450 jaar geleden in Den Bosch
gestorven kunstenaar Hieronymus (Jeroen) Bosch. De thematische opzet van
deze expositie is tot stand gekomen onder supervisie van de directeur van het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam, de
Neer K. G. Boon en van prof. J. K.
Steppe uit Leuven. Musea uit binnen- en
buitenland hebben hun medewerking
toegezegd.
Haags zilver in Den Haag

Als onderdeel van het Holland Festival
organiseert het Haags Gemeentemuseum
in juni en juli een grote overzichtstentoonstelling van Haags zilver. Het museum heeft zeif een omvangrijke collectie.
Eerste staatsprijs

De staatsprijs voor beeldende kunst is
voor de eerste maal toegekend aan de
materie-schilder Jaap Wagemaker, voor
zijn gehele oeuvre.
Paul Mertz

Boekbespreking

THEOLOGlE

P. van der Aalst, A.A.
Christus Basileus bij
Johannes Chrysostomus
Dekker en van de Vegt, Nijmegen, 1966,
89 pp., f 9,75.
In deze goed leesbare studie, een samenvatting van zijn proefschrift, geeft de schrijver,
die intussen benoemd is als lector in de oosterse theologie te Nijmegen, een helder inzicht in wat de H. Johannes Chrysostomus,
Bijbelteksten duidend volgens het Concilie
van Nicea en verduidelijkend met de vormen
van zijn tijd, geleerd heeft over het Koningschap van Christus.
Door aldus de nadruk te leggen op het koningschap (het keizerschap) van Christus bewezen de theologen van de 4e eeuw een
dubbele pastorale dienst en een die grote
weerslag zou hebben op de cultuur. Aan de
keizers — deze arme leken die ineens de
opdracht kregen, als eersten Christus uit te
drukken in de wereld, en nogwel als de
Heer ervan — werd een Voorbeeld en een
Rechter voor ogen gesteld. Aan het eenvoudige kerkvolk, dat, enthousiast over het
einde van de vervolging, vooral in het oosten blootstond aan de bekoring, keizerverguizing te ruilen voor keizervergoding, werd
voorgehouden, de ware keizer in Christus te
blijven zien en dus op Hem ook zijn angst
en beven te richten welke een Machthebber
nu eenmaal inboezemde. Tenslotte vond de
wereld, gewend als zij was, vanaf Augustus
tot Diocletianus een 'Jupiter praesens', een
'Jovius' op de troon te vereren, in de prediking van Christus' koningschap de gerede
aanleiding om ook tegenover de aardse ko-

ning haar religieuze houding te blijven
voortzetten.
Wie het boekje van Van der Aalst aandachtig leest, beseft in een andere wereld te leven, maar toch in dezelfde mensheid. Met
name ontbreekt ons het gevoel voor de
Majesteit in het staatshoofd. Maar ook indien wij alle maatschappelijke en kerkelijke
vormen van de 4e eeuw overboord zouden
werpen, behoren wij toch niet aan de eerlijkheid te twijfelen van een Theodosius of
Chrysostomus noch de keuze van de Kerk,
zich aan de kerstening der wereld van binnenuit te wijden, als een verval te brandmerken. Iedere leek die tegenwoordig zijn
aardse taak volgens de eisen van de zaak en
van zijn geloof wil uitvoeren, is een kleine
Constantijn; en iedere theoloog die hem
daarbij overijverig of verstandig terzijde
staat, een kleine Eusebius of Chrysostomus!
Cl. Beukers

Joan Vandenberg
Evoluerend Godsbesef
Desclee De Brouwer, Brugge - Utrecht,
1966, 132 pp., ing. 80 fr.
In dit vervolg op zijn Drie typen in evoluerend Christendom, dat vorig jaar bij dezelfde uitgever verscheen, beoogt de schrijver ook weer de algemene, eigentijdse vernieuwing van het theologische denken. Hij
noemt het een theologisch experiment. Men
vindt er alles wat leeft en roert in het gemoed van hen die zich benauwd voelen binnen karikaturale of verstarde theologische
vaktaal, en daarom hartgrondig zoeken naar
een verwoording van de evangelische boodschap in gewone, oprechte mensentaal. Het
is alsof de hele bodem van de klassieke
schooltheologie, hier in het bijzonder het
Godsbesef, kundig werd uitgegraven, omgeploegd en opnieuw rijkelijk bezaaid met
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honderdprocent bijbelse gegevens en met
existentiele problemen van een kind der
twintigste eeuw. Daarom is het werk ook
zeer verdienstelijk, als men het maar blijft
beschouwen als een experiment. Het kan
uitstekende diensten bewijzen in studiekring
of gespreksgroep, en over het algemeen
overal waar problematisering en christelijke
herbronning aan de orde zijn. Het is graafwerk. Maar heeft het al niet een eerste kostbare en blijvende vrucht van vernieuwing
afgeworpen in de Nieuwe Katechismus voor
V olwassenen?
A. Poncelet
Dr. J. Willemse
Het vierde evangelie
Een onderzoek naar zijn structuur
Paul Brand, Hilversum Antwerpen, 1965,
334 pp., f 14,90.
Dit proefschrift analyseert de compositie van
het vierde evangelie. Het eerste deel behandelt de pogingen tot structuuranalyse, zoals
die vanaf het midden der vorige eeuw tot
nu toe ondernomen zijn. Het toont op overtuigende wijze tekorten en eenzijdigheden
aan. C. H. Dodd en H. Van den Bussche
blijken in dit deel de onmiddellijke voorlopers van de 'nieuwe theorie' die dit boek
wil brengen. Deel twee levert dan deze nieuwe benadering. S. stelt zich daarbij — met
Dodd — op het standpunt dat het evangelie,
zoals het voor ons ligt, hoe dan ook het
resultaat is van een bewuste compositie, en
dus niet van een of andere toevallige 'ordening' (zoals bijv. Bultmann meent). Uitdrukkelijk stelt S. ook, dat hij buiten kwesties
van 'existentiale interpretatie' en historiciteit
blijft, een gezien de bedoeling van zijn studie
vanzelfsprekende beperking, die echter tot
gevolg zal hebben dat het bredere publiek,
van wie S. hoopt dat het zijn boek lezen zal,
toch wel in eerste instantie zal bestaan uit
de geinteresseerde johannes-kenner. Het is
geen moeilijk boek; de pretentie een nieuwe
theorie te bieden wordt in grote lijnen, en
binnen de opgave van een op autoriteiten
aangewezen dissertatie, ook wel waargemaakt. Maar voor de niet-vakgenoot, die de
auteur bereiken wil, is dit werk toch wel
voornamelijk interessant om het hoofdstuk
exegese-historie in het begin, en om de uitwerking van de literair-theologische schematiek in de twee laatste hoofdstukken. In het
tweede hoofdstuk van deel II is een verrassende noot de nadruk op de continuiteit van
thematiek in de broodrede. Te ver gaand
schijnt het, alle hoofdthema's van het evangelie te willen associeren met de christelijke
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zondag(viering), zoals S. in hetzelfde hoofdstuk wil.
T. van der Stap
Eug. Biser
Die Gleichnisse Jesu
Versuch einer Deutung
KOsel, Munchen, 1965, 188 pp., DM. 15,80.
Met het in 1962 - 63 verschenen tweedelige
werk van H. Kahlefeld leek, voor een poos
althans, het laatste woord over de parabelen
gezegd. Maar nu verrast ons een theologieprofessor aan de filosofische en theologische
hogeschool te Passau met een geheel nieuwsoortige studie over dit onderwerp. Ze dient
zich bescheiden als een Versuch aan en dat
is ze ook inzover de auteur de eerste stappen zet op een geheel nieuwe weg om de
parabelen te benaderen, waarbij deze eerder
globaal of themagewijs dan afzonderlijk
worden behandeld. Maar deze eerste stappen worden met grote beslistheid gezet. Zonder met andere auteurs te polemiseren, hen
bijna souverein ignorerend, opent hij geheel
nieuwe perspectieven met de zelfbewustheid
van iemand die ervan overtuigd is iets
nieuws te hebben ontdekt en met de hardnekkigheid van iemand die vanuit dit inzicht
eindelijk eens de bestaande misverstanden
wil opruimen. Dit nieuwe inzicht is, dat de
parabelen als zuivere parabelen, als op zichzelf staande beelden in woordtaal of woorden in beeldtaal gehoord moeten worden,
niet vanuit een bepaalde situatie in het leven
van de gemeente of van Jesus, waarin ze
volgens de evangelist of de exegeten zouden
zijn uitgesproken, maar vanuit de eeuwig
actuele situatie van het nabije Godsrijk.
Dan blijkt dit Godsrijk ook, in wisselende
aspecten, niet in die zin dat er iets over
wordt geleerd, maar dat het zich in het
woord ontsluit en meedeelt, door mijzelf en
mijn gangbare wereldbeeld in het geding te
brengen, om mij uit mijzelf te bevrijden en
mijn op losse schroeven gezette wereld zichzelf te doen hervinden.
De niet gemakkelijke lectuur werkt prikkelend, tot nadenken of . . . tot verzet. Ze laat
aan Duitse diepzinnigheid niets te wensen
over, ze toont je aan dat, als je denkt de
parabelen te hebben begrepen, je er niets
van begrepen hebt. Maar je leest geboeid
verder. Soms heb je de indruk dat hier een
kamergeleerde spreekt, die alles in een
vooropgezette synthese wil dwingen en die
een parabel (b.v. die van de bruidsmeisjes)
gewoon terzijde schuift of de voorkeur
geeft aan de versie van het Thomas-evangelie als het beter in zijn kraam past. Maar
dan blijkt hij toch weer zielzorgelijk bewo-

411
gen met onze huidige wereld mee te leven.
En ten slotte ben je de schrijver dankbaar,
ook al valt zijn interpretatie van sommige
parabelen nogal zwak of niet erg overtuigend uit: daartegenover staan enkele schitterende verklaringen o.a. die van de onbarmhartige schuldenaar (Mt. 18) of van het
oordeelstafereel in Mt. 25. — Wat nu de
predikant moet doen die in de liturgie niet
met een contextioze of in de gaafheid van
haar genre gereconstrueerde parabel, maar
met de door de gemeente of de evangelist
bewerkte, canonieke vorm heeft te maken,
is een vraag die onbeantwoord blijft. Maar
men ontkomt niet aan de indruk dat de
visie van Biser de parabelen voor onze tijd
meer dan ooit actueel en heilzaam kan maken.
L. Geysels
F. Koenig
Zarathustras Jenseitsvorstellungen
und das Alte Testament
Herder, Wien / Freiburg / Basel, 1964, XII
± 292 pp., geb. DM. 32,—.
Dit is een hoogst merkwaardige verwezenlijking wanneer men bedenkt dat de schrijver, kardinaal-aartsbisschop van Wenen, dit
boek samenstelde tijdens de werkzaamheden
van het tweede Vatikaans Concilie te Rome,
waaraan hij nochtans bijzonder actief deelnam. Weliswaar was dit terrein van de vergelijkende godsdienstwetenschap niet nieuw
voor hem: reeds zijn doctoraatsthesis behandelde het probleem van de Iraanse invloed op de bijbel, en ook in het door hem
uitgegeven verzamelwerk Christus und die
Religionen der Erde had hij het deel over de
godsdienst van Zarathustra op zich genomen. Inmiddels waren er echter weer heel
wat fundamentele werken in de Iranistiek
verschenen, die hier allemaal nauwgezet onderzocht werden, samen met de Iraanse en
Bijbelse bronnen. De auteur verwerpt met
grote stelligheid, als onbewijsbaar en zo
goed als onbestaanbaar, de invloed van de
Zoroastrische beschouwingenen betreffende

het hiernamaals op de joodse apocalyptiek,
een der voornaamste punten waarop de studie van de analogieen tussen Iran en Israel
zich steeds had toegespitst. Ofschoon we
heel wat bezwaren hebben tegen de methode
evenzeer als tegen de conclusies van de auteur, geven we toch graag toe dat zijn stellingname de voile aandacht verdient van
eenieder die zich met dit boeiende probleem
van de godsdienstwetenschap en van de bijbelstudie wil inlaten.
F. De Graeve
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Over de priester
Essays en interviews
Ambo, Utrecht, 19663 , 422 pp., f 12,90.
Het kan wel niemand ontgaan zijn, dat in
de huidige beleving van ons Kerk-zijn de
priester een omstreden figuur is geworden.
Een groat aantal bij gelegenheid van het
150-jarig bestaan van het klein-seminarie
Beekvliet bijeengebrachte opstellen tracht
deze problematiek van alle zijden (theologie,
godsdienstwetenschap, sociologie, psychologie, positieve wetenschap) te doorlichten. De
bijzondere verdienste van dit boek is dat
het er in geslaagd is de hedendaagse priester
volkomen levend te doen verschijnen in zijn
mogelijkheden en moeilijkheden, zijn teleurstellingen en verwachting, zijn onzekerheid
en zijn diep-geworteld geloof. Dit is mede
te danken aan het opnemen van een aantal
interviews en getuigenissen ; maar niet minder door de vormgeving der meer beschouwende studies, die zoveel mogelijk aansluiten aan de levende werkelijkheid. Zo is een
meer dan gewoon boeiend geheel ontstaan,
dat de lezer op soms bijna speelse wijze toch
grondig orienteert in dit onderwerp; en —
als hij onbevangen deze priester van onze
tijd bij zich binnenlaat — hem niet weinig
zal overtuigen (c.q. geruststellen). Het is ondoenlijk al de — 19! — opstellen afzonderlijk te bespreken. Namen als die van Haarsma, Hoekendijk, Sierksma, Goddijn, Oosterhuis, van Melsen, L. Rogier, Dijkhuis
garanderen het niveau van deze studies.
Maar ook de andere bijdragen weten zich
op dit peil te handhaven (persoonlijk heeft
de genuanceerde beschouwing van Drs. H.
Bogers over de priesteropleiding mij sterk
geboeid). Tekenend voor de levendigheid
van dit boek lijkt nog, dat de schrijvers zich
zo spontaan laten herkennen in de persoonlijke trekken die reeds vroeger gepubliceerd
werk karakteriseren: men heeft het beste
gegeven waarover men kon beschikken. Onder inspiratie van bisschop Bekkers, die zelf
dit boek inleidt? Wij zouden deze bundel
bijzonder graag ook door de 'leken' gelezen
willen zien. Al was het alleen maar omdat
van hen grotendeels afhangt, hoe de priester er in de onmiddellijke toekomst gaat
uitzien. Op voortreffelijke wijze is met deze
publikatie het gesprek 'over de priester' geopend. Moge het uitgroeien tot een gesprek
van alien; en niet verzanden in een louter
binnen-klerikale aangelegenheid.
S. Trooster
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Osmose
Gedachten over leven in Kerk en
wereld
Ambo, Utrecht, 1966, 336 pp., f 12,90.
Deze bundel opstellen, bij gelegenheid van
het 40-jarig priesterfeest van Mgr. H. J. H.
M. Fortmann door zijn collega's van het
filosoficum en theologicum van het aartsbisdom Utrecht geschreven, ademt een wezenlijk andere sfeer als die van de bundel
Over de priester. Hier zijn beschouwingen
over de wederzijdse doordringing — 'osmose' — van Kerk en wereld in de vorm van
— overigens toch ook weer niet al te zwaar
geladen — wetenschappelijke verhandelingen
bijeengebracht. Gezocht wordt vooral naar
de achtergronden van de veranderde verhouding van Kerk en wereld tot elkaar. De
mens van vandaag kan niet meer zo negatief en wantrouwend staan tegenover de wereld die hijzelf 'maakt'. Zijn geloven kan
daarom niet meer louter afweer zijn, maar
integendeel inspiratie tot zijn wezenlijk binnenwereldlijke taak. Zo wordt Kerk-zijn een
wezenlijk en beslissend moment van zijn
wereld-zijn (aldus W. J. Veidhuis, pp. 215 235). Daarachter en daarin functioneert het
geheel veranderde denkklimaat van de hedendaagse mens (vooral J. B. Moller, pp.
170 - 194). Enkele concrete gevolgen voor de
beleving van huwelijk, huwelijksrecht en liturgie worden rustig en genuanceerd aangegeven (resp. door R. van Kessel, A. H. Eysink, H. A. J. Wegman). Het boek wordt
besloten met een beschouwing van de jubilaris zelf, Mgr. Fortmann, over de Constitutie „Gaudium et Spes" van Vaticanum II
over Kerk en wereld. Hoewel meerdere van
deze opstellen enige intellectuele inspanning
vragen van de lezer, zij bestudering ervan
toch sterk aanbevolen. Zij bieden een soliede achtergrond voor vruchtbare besprekingen in het kader van het gemeenschappelijk
pastoraal beraad in onze Kerkprovincie.
Kardinaal Alfrink leidt de bundel in.
S. Trooster

God en Wereld
Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966, F. 185
(ieder); in reeks: F. 170.
In deze vijf deeltjes, waarvan de gezamenlijke kostprijs wel wat hoog ligt, worden in
een verzorgde Nederlandse vertaling een 35tal opstellen gebundeld, die, samen met enkele andere, in 1964 aan Karl Rahner wer-

den aangeboden, ter gelegenheid van zijn
zestigste verjaardag. De lijst der auteurs
klinkt bijna als een 'who is who' van de
hedendaagse theologie: Metz, Lohfink,
Congar, Ratzinger, Schlette, Haring, Jungmann (wiens naam op de kaft verkeerd
wordt gespeld), Fries, Schnackenburg, Guardini, Vorgrimler, om ons slechts tot het
eerste team te beperken. De essays werden
ingedeeld volgens dezelfde themata die ook
reeds de geleding van de oorspronkelijke
Duitse uitgave hadden bepaald: Structuur
van Verbond en Kerk, Christendom en wereldgodsdiensten, Moraal en pastoraal, De
eschatologie in het bewustzijn van Jezus en
van de Kerk, en, tenslotte, Kerk en wereld.
Zoals de namen van de auteurs borg staan
voor de kwaliteit van de bijdragen, zo geeft
de korte inhoud reeds een idee van de verscheidenheid der behandelde problemen.
F. De Graeve

J.-M. R. Tillard o.p.
Le Sacrement, evenement de salut
(Etudes religieuses 765), La pensee catholique, Bruxelles, 1964, 128 pp.
Suzanne Billault

Du signe au syntheme, du symbole au
sacrement
Spes, Paris, 1965, 170 pp.
Ondanks de talrijke liturgische hervormingen
van de laatste jaren kan men niet beweren
dat de sacramenten in het leven van het
gelovige kerkvolk opnieuw hun eigen functie en betekenis hebben gevonden. Waarom
worden zij als levensvreemd aangevoeld en
waarom blijven zij voor de meeste mensen
zo weinig doorzichtig? De twee essays proberen deze pastorale impasse te doorbreken.
S. Billault wil Naar lezers gevoelig maken
voor de symboolwaarde van een rituele handeling. Misschien legt zij de begrippen 'symbool', 'rite' en 'sacrament' nog te veel uit
elkaar. Daardoor komt de band tussen de
heidense riten en de christelijke sacramenten
te weinig tot zijn recht. Tillard onderzoekt
vooral de kerkelijke traditiebronnen om de
mysterievolle werkelijkheid van de sacramenten nader te omschrijven. Naast de
voornaamste teksten uit de patristiek en de
liturgie onderzoekt S. ook de belijdenissen
en het ritueel van de reformatorische kerken, omdat deze zich uitdrukkelijk en niet
onverdienstelijk hebben bezonnen over de
plaats van de sacramenten bij de verkondiging en de zielzorg.
P. Verdeyen
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Dr. J. Klink

Ter meerdere ere
Het Wereldvenster, Baarn; De Branding,
Korte Winkelstraat 15, Antwerpen, geill.,
148 pp., 95 fr.
Dit pittig boekje is bedoeld als een gesprek
met kerkgangers. Tegelijkertijd zou het instructief kunnen zijn voor hen die wel eens
in een kerkdienst zijn geweest, maar zich
daar een vreemdeling hebben gevoeld. De
schrijfster, een calviniste, speurt met een begenadigd oog naar de Kerk die God bedoelt
en in de geschiedenis pas langzamerhand te
voorschijn komt als een trait d'union tussen
Hem en de wereld. De eredienst van de
Kerk noemt S. een inspiratiebron voor het
leven en de uitzonderlijke ruimte waar God
zich nog verstaanbaar kan waken. Zeer
mooi is de bladzijde over het avondmaal (p.
79), en de passus over het woord als menselijk wonder (p. 29). Hoewel een enkele keer
de katholiek een onjuiste verwoording zal
vinden over zijn geloof (p. 64) zal de lezing
van dit boeiend boek hem weldoende inzichten openen. Wijzen wij tenslotte op de
prachtige foto's en het merkwaardig aanhangsel met enkele 'liturgische schetsen' en
voortreffelijke citaten, van Tertullianus tot
Robinson, die stof tot nadenken geven aan
al wie begaan is met de eigentijdse liturgie.
S. De Smet
Gedreven door een Geest
Op weg naar de eenheid der christenen,
Patmos, Antwerpen, 1965, 255 pp., F 175.
Dit boek werd samengesteld door de Rotterdamse Una Sancta in samenwerking met het
Katechetisch Centrum Canisianum te Nijmegen. Hiermee is ook de bedoeling van het
werk verklaard: een informatiebron over de
oecumenische beweging te zijn voor volwassen lezers en vooral voor leerkrachten. Het
kan dienen voor persoonlijk gebruik en voor
gespreksgroepen. Daarom wil het vlot leesbaar blijven en vermijdt het theologische
vaktaal. De aandacht gaat vooral naar de
groei, de zin en de geestelijke inhoud van
het oecumenisme in de Rooms-Katholieke
Kerk en in de wereldraad van Kerken. In
het elfde hoofdstuk ware een korte beschrijving en geschiedenis van de grote reformatorische stromingen, het Lutheranisme,
Calvinisme en Anglicanisme nuttig geweest. Het boek beperkt zich nu enkel tot
Luther. Voor de Oosterse kerken geschiedde
dit wel in het negentiende hoofdstuk. We
vinden de zgn. 'contra-reformatie' wel wat

erg negatief gewaardeerd, alhoewel de afweerhouding aanleiding was tot verarming
en eenzijdigheid. Al met al beantwoordt dit
bock aan het opzet. Op een eenvoudige
wijze geeft het inzicht in de oecumenische
beweging.
J. Vercruysse
H. Faber

Nieuwe perspectieven in Rome en
New-Delhi
(De mens en zijn kerk)
Polak & Van Gennep, Amsterdam;
Paul Brand, Hilversum-Antwerpen, 1966,
88 pp., F. 115.
Een pretentieloos maar interessant boekje
met persoonlijke indrukken en vergelijkingen
tussen de twee belangrijkste christelijke bijeenkomsten van de laatste vijf jaar: de algemene vergadering van de Wereldraad van
Kerken te New-Delhi in 1961 en het tweede
Vatikaans concilie. Aan beide vergaderingen
nam Dr. H. Faber deel als opmerkzaam buitenstaander: hij was er telkens waamemer
namens het Intemationaal Verbond voor
Vrijzinnig Christendom en Geloofsvrijheid.
In beide vergaderingen was hij vooral geboeid door de vernieuwingspoging van de
kerken om uit hun isolement te treden en
niet Langer alleen maar tot de wereld te
spreken, maar met haar in gesprek te komen.
J. Vercruysse
H. M. Lassalle

Le Zen, le chemin de l'illumination
Vertaling uit het Duits door Helene Bourboulon.
Desclee De Brouwer, Brugge, 1965, 158 pp.,
ing. 75 Fr.
De auteur, een Duits jezuiet die sinds vele
jaren als missionaris werkzaam is in Japan,
heeft zich door de grote leermeesters van
het Zen-Boeddhisme laten inwijden in hun
beschouwingstechniek die, wellicht nog meer
dan de Indische yoga, een bijzondere appeal
blijkt te hebben voor de homo technologicus van het moderne Westen. Hij vond er
niet alleen een verrassende toegang tot een
dieper begrip van de Japanse cultuur, maar
bovendien een verrijking van zijn persoonlijk
geestelijk leven.
F. De Graeve
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R. Kaptein

De predikant. Zijn plaats en zijn taak
in een nieuwe wereld
Uitgeverij Paul Brand, Korte Winkelstraat,
15, Antwerpen, 1, 1966, Gen. 152 pp., 115
fr.

Ds. R. Kaptein die na een ambtelijke loopbaan theologie studeerde en predikant werd,
is sinds 1956 secretaris van de Raad voor
de Herderlijke zorg en van de Raad voor
Kerk en Gezin van de Nederlands Hervormde Kerk. Hij meent dat de pastorale taak
thans aanzienlijk veranderd is. Dit houdt
verband met het feit dat de mens nu deelneemt aan zeer verschillende levenskringen
en dat de oude geografisch bepaalde gemeenschap uiteen is gevallen in existentiele
woongemeenschappen, die lang niet altijd
met het geografisch terrein samenvallen.
Bovendien zijn in plaats van het overzichtelijke geheel, dat vastgeordend in de religie
gefundeerd was, nu vele afzonderlijke levenskringen ontstaan, die onmogelijk door
de enkeling overzien kunnen worden. Een
bezinning van Hervormde zijde t.a.v. de
steeds verder schrijdende secularisatie met
betrekking tot het ambt van predikant. Er
wordt gepleit voor specialisatie en teamwork en hardop gedacht over kwestieuze
punten als kerkeraad, salaris, gezin, beroeping, de prospectie van nieuw te werven
predikanten en hun eigentijdse vorming.
S. De Smet

E. Hesse & H. Erharter

Liturgie der Gemeinde
Herder, Freiburg, 1966, 184 pp., DM. 12,80.

In 1964 werd in Oostenrijk een nieuwe nationale liturgische commissie opgericht. De
Weinachts-Seelsorgertagung van 1965 is
hiervan de laatste neerslag. Het studie-object
was de gemeenschap. Negen referenten hebben daaraan hun medewerking verleend.
Naar onze mening werd het onderwerp te
vaag aangepakt. De concrete liturgische gemeenschap werd b.v. alleen bekeken vanuit
het standpunt van de priester, meer nog
vanuit de theologie en de filosofie die een
doorsnee-zielzorger geacht wordt te bezitten.
De besprekingen zouden nog vruchtbaarder
geweest zijn, als ze zich gericht hadden op
de levensgemeenschap der christenen in de
wereld van nu en op de praktische toepassingen daarvan in de liturgie. Merkwaardig
is het referaat van de Weense pastoor J. E.
Mayer, die op het eucharistisch congres te
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Munchen een sterke indruk heeft nagelaten :
'Grundstruktur der Gemeinde and ihre
spezifische Messfeiern' (pp. 150 - 162). Hierin wordt een voorstel gedaan voor de zogenaamde 'huismis', zoals de oude Ierse parochies deze nog institutioneel kennen. De
takt waarmede hier vanuit de praktijk perspectieven geopend worden, is opvallend.
Interessant is het betoog van prof. Paul
Neuenzeit, die steunend op zijn belangwekkende interpretatie van brood en beker, pleit
voor een verbreding van de communie onder
twee gedaanten. Verder vermelden we nog
een goed overzicht van Ignaz Zangerle over
'Sprache in der Liturgie unserer Zeit' (pp.
85 - 92) en een omvangrijke bijdrage van Ph.
Harnoncourt uit Graz betreffende 'Erneuerte Kirchemusik in der emeuerten Liturgie'
(pp. 121 - 149). Een document voor de Oostenrijkse kerkprovincie waaruit ook anderen
iets kunnen leren.
S. De Smet

H. Sanson

Leven met God in de wereld
Patmos, Antwerpen, 1965, 344 pp., ing.
F. 150.
'Spiritualiteit van het actief leven', zo luidt
de ondertitel van het werk, waaruit duidelijk
wordt dat S. de geestelijke theologie beoogt
te ontwikkelen welke het leven van de christen in de wereld moet doordringen. In tegenstelling tot een vroeger werk, waarin hij
deze spiritualiteit in verband bracht met de
opdracht vervat in het naderen tot de kerkelijk-sacramentele tekenen, gaat hij ditmaal
uit van de werking van Gods Geest en de
goddelijke deugden. Het eerste deel van het
boek behandelt de relatie hoop-gebed, het
tweede die van geloof en kennis, het derde
die van liefde en handelen. De actieve mens
wordt gezien als diegene die voor alles geleid wordt door de caritas van Christus ;
daarom moet het gebed, dat de hoop levendig houdt, en de 'kennis' die zijn geloof
ondersteunt, tenslotte vooral de liefde helpen verdiepen. Terecht wil de auteur de
kwestie van de superioriteit van de contemplatieve of de actieve spiritualiteit negeren,
omdat beide een noodzakelijke complementaire functie vervullen. Daarmee gaat samen
dat hij de actieve spiritualiteit niet beschrijft
in reactie tegen de contemplatie. Hij maakt
veeleer gebruik van het inzicht dat de contemplatie door vele eeuwen heen heeft verworven, om een antropologie uit te werken
van de christenmens die heden geconfronteerd wordt met een veranderende wereld.
Dit werk dat, zonder het te willen, een cornmentaar wordt bij de documenten van Vati-
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canum II over de Kerk in de wereld van
deze tijd, verdient oprechte waardering voor
de evenwichtige, diepe en tevens rustige ontwikkeling van het grondthema.
L. Braeckmans
F. Delaye en H. Rondet
Qu'est-ce qu'un catholique?
Spes, Paris, 1965, 265 pp., 14.40 F. fr.
Dit boek is bedoeld als een catechismus
voor gelovige intellectuelen, die zich willen
bezinnen over de inhoud van hun geloof.
Toch vertoont dit werk weinig overeenkomst
met de nieuwe Nederlandse catechismus
voor volwassenen. Hier geen verkondiging
vanuit eigentijdse noden en vragen, maar
wel een duidelijke en beknopte dogmatiek.
Men vindt er zakelijke informatie over de
voornaamste onderwerpen van de katholieke
theologie volgens de klassieke schema's.
Maar houdt deze voorstelling van de 'gezonde en veilige leer' genoeg rekening met
de vele vragen en onzekerheden van een zich
vernieuwende theologie? Wellicht beantwoordt deze aanpak beter aan de mentaliteit
en aan de behoeften van een Franssprekend
publiek.
P. Verdeyen
R. C. Zaehner
Inde, Israel, Islam
Religions mystiques et revelations prophetiques.
Desclee De Brouwer, Brugge, 1965, 335 pp.,
geb. 240 Fr.
Dit is de vertaling, door Eva Meyerovitch,
van At sundry times, waarin de Oxfordse
geleerde, een bekeerling tot het katholicisme, de 'christelijke' aspecten van Indie, Israel, Iran (merkwaardigerwijze niet in de
titel vermeld) en de Islam exploreert. In
een uitvoerig en boeiend inleidend essay, beslist een verrijking van het origineel, beschrijft J. A. Cuttat dit boek zeer treffend
als een „exercice spirituel interreligieux".
Het is duidelijk de bedoeling van Zaehner,
bij de gelovige christen eerbied en sympathie
op te wekken voor de mystische en profetische tradities van de grote godsdiensten,
waarin zoveel te ontdekken valt dat hem
kan brengen tot een dieper begrip van zijn
eigen religieus erfgoed. Boeken als dit,
waarin een degelijke kennis het enthousiasme van de visie schraagt, zijn een kostbare
bijdrage tot de noodzakelijke dialoog tussen
de godsdiensten.
F. De Graeve
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Harry Blamires,
The Faith and Modern Error,
An Essay on the Christian Message
in the Twentieth Century
SPCK, London, 1964, 145 pp., 6 Sh.
Zoals de titel al aangeeft is de bedoeling
van dit poulair geschreven werkje niet de
behandeling van het probleem: hoe moeten
wij het evangelie verkondigen in de twintigste eeuw. Dit gaat de S. ten zeerste ter harte,
zoals ook voortdurend uit de tekst blijkt.
Hier echter wil hij zich bezighouden met een
andere kwestie: hoe houden wij onze vertolking vrij van de negatieve aspecten der
20e eeuw. Zoals in The Christian Mind (vgl.
Streven, dec. 1966, p. 316) geeft Blamires
hierover vrijmoedig en radicaal zijn mening
te kennen en houdt een fel pleidooi voor
,,een Kerk in en niet van de wereld". Er is
o.a. een helder hoofdstukje over: De taal in
het religieuze denken.
J. H. Nota

Ephrem Longpre, 0 .F .M.
Francois d'Assise et son experience
spirituelle
Bibliotheque de spiritualite, 4. Beauchesne,
Paris, 1966, 212 pp., geb. 24 F.Fr.
De bekende, onlangs overleden Ephrem
Longpre, die in de Dictionnaire de Spiritualite verscheidene artikels schreef over de spiritualiteit van de franciskanerorde, behandelt
in dit boek, voortdurend steunend op de oorspronkelijke documenten, de verscheidene
aspecten van de spirituele opgang van de
Poverello van Assisi: zijn alles overheersende
liefde tot Christus de gekruisigde en ook de
eucharistisch aanwezige, zijn gehechtheid
aan 0. L. Vrouw en aan de Kerk, zijn wonderbare liefde voor de armoede, waaruit zijn
nederigheid en vreugde ontsproten, zijn trinitarische aanbidding, dit alles uitmondend in
zijn hooggestemd mystiek leven dat in de
stigmatisering op de Alverna zijn bekroning
vond. Op het eind van elk hoofdstuk geeft
de auteur ook enige goed gekozen documenten, zoals Franciscus' wondermooie parafrase
op het Onze Vader en zijn overbekend Zonnelied. Een beknopte, maar uitstekende bibliografie en een lijst van de behandelde thema's besluiten het boek. Wie een inzicht
verlangt in het intieme zieleleven van de
unieke heilige die Franciscus was, kan moeilijk een betere gids vinden.
M. Dierickx
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P. Rondot
L'Islam

(Prismes) — Editions Lafarge, Paris, 1965,
127 pp., ing.
De schrijver van het uitstekende maar volumineuze L'Islam et les Muselmans d'aujourd'hui heeft hier bondig de essentiele aspecten van de Islam behandeld, op een wijze
die, zonder simplistisch te worden, toch eenvoudig genoeg is om ook een niet gespecialiseerd publiek een helder inzicht te verschaffen in deze grote wereldgodsdienst. Een
aantal summiere bijvoegsels (terminologie,
belangrijke teksten, kaart, chronologie, enz.)
verhogen nog de bruikbaarheid van dit
voortreffelijk essay.
F. De Graeve
Romaeus Leuven
De weg naar binnen: Uit de werken
van Edith Stein

Desclee De Brouwer, Brugge-Utrecht, 1966,
236 pp., ing. 155 Fr., geb. 195 Fr.
Uit de werken van E. Stein heeft de schrijver een belangrijk geheel van teksten uitgekozen en bijeengebracht die samen een handleiding vormen voor diep innerlijk leven.
Werden aldus geöxcerpeerd: Die Seelenburg, Endliches and Ewiges Sein, De Vrouw,
De Wetenschap van het kruis. Alles werd in

het Nederlands gesteld, zonder wetenschappelijke pretentie en zonder enig kritisch apparaat, behalve hier en daar een gecursiveerde noot in de tekst ter inleiding. Er is
alleen maar het gedegen, geestelijke woord
van de wijsgeer-fenomenologe die de voleinding van haar leven in de Karmel zocht.
Voor degenen die in deze wereld enkel maar
de weg naar buiten zoeken, zal dit boek
onbegrijpelijk zijn, maar voor de anderen
een steun en een weldaad.
A. Poncelet

W1JSBEGEERTE

Dr. L. W. Nauta en Prof. Dr. J. Sperna
Weiland

(onder redactie van)
Vrijheid Horizon der Geschiedenis

G. F. Callenbach, Nijkerk, 1966, 234 pp.,
f 17.50.

In deze bundel van 17 opstellen van verschillende auteurs over het begrip vrijheid, ter ere
van de zeventigste verjaardag van de Groningse hoogleraar Prof. Dr. H. de Vos, vinden we zoals steeds in dergelijke werkjes
bijdragen van geheel verschillend niveau.
Erger is dat niet wordt gegeven wat de titel
suggereert. Ook de opstellen over de geschiedenis van de wijsbegeerte geven geen doorlopend overzicht. Buitendien is de keuze van
onderwerpen bijzonder eenzijdig, Na een behandeling van het vrijheidsbegrip bij de Grieken wordt zonder meer overgesprongen naar
Spinoza, waarna Leibniz, Kant, Hegel, de
socialisten en de existentie-filosofen behandeld worden. De middeleeuwse geschiedenis
van dit onderwerp wordt buiten beschouwing
gelaten. Bij de opstellen over wijsbegeerte en
maatschappij missen wij de opvattingen van
de tijd van de Franse revolutie. De redacteuren stellen dat zij aan de medewerkers geen
enkele beperking hebben opgelegd. Zodoende
ligt aan het werk ook niet een basisdefmitie
van het moeilijke begrip vrijheid ten grondslag. Een testen van de verschillende opvattingen aan een centrale idee is dan ook onmogelijk. Zelfs een zo kinderachtige definitie
als 'vrijheid is de menselijke toestand waarbij
hij zijn mogelijkheden ten nutte van de maatschappij en zich zelf kan aanwenden' vindt
geen vermelding. Op zichzelf echter is ieder
opstel zeker de moeite waard.
C. J. Boschheurne
W. Stanley Jevons
Logica

Prisma Compendia, Prisma, Utrecht-Antwerpen, 1966, 256 pp.
Er bestaat moed en heldenmoed. Om in 1966
dit werkje her uit te geven als een compendium, dus als een samenvatting van de logica, is een bewijs van heldenmoed! Oorspronkelijk in het Engels uitgegeven in 1870, gaat
het vooraf aan de hele ontwikkeling die de
logica uit het slop haalde waarin zij was
geraakt. Alleen Boole wordt genoemd
maar hij schijnt voor de schrijver onbegrijpelijk te zijn. Het gehele boek draait om het
syllogisme, dat aan de moderne logicus alleen
als historische methode bekend is. Aan de
mogelijkheid van methodologie schijnt de
schrijver niet te geloven. Logica is een wetenschap die op iedere school onderwezen zou
moeten worden, maar dit boekje geeft er geen
enkel inzicht in. Een samenvatting van de
logica waarin namen als Frege, Whitehead,
Russell en Beth niet voorkomen en waarin
zelfs nog geen voorgevoel is van hun opvat-
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tingen, is als samenvatting van deze wetenschap volkomen nutteloos. Dat de voorbeelden die er in genoemd worden verouderd zijn
is alleen maar begrijpelijk, maar dat ze vaak
nog zo vertaald zijn dat ze onbegrijpelijk
worden, maakt dit tot een overbodig boekje.
Het Engelse origineel is voor historisch geinteresseerde logici nog wel belangwekkend,
omdat het op duidelijke wijze de crisis demonstreert waarin hun wetenschap in het
midden van de vorige eeuw verkeerde. De
behandelde controversen met andere schrijvers uit die tijd, in de vertaling allemaal overgenomen, doen nu komisch aan.
C. J. Boschheurne

van zijn wijsbegeerte opengaan maar wijst
vooral, in een voortdurende dialoog, op de
betekenis en de weerslag, welke zij rechtstreeks of onrechtstreeks op de theologie en
meteen op het hele christelijk geloof uitoefent. Het zijn dus in de eerste plaats de verschillende confrontatiepunten die met magistrale hand worden gesitueerd. Op het
einde van het werkje zal men concluderen
dat christendom en hegelianisme twee verwante maar even grondig verschillende perspectieven zijn. En wonder boven wonder,
die conclusie zal men trekken, niet uit afkeer of onbegrip maar omdat een vrijmoedige waardering van Hegels visie beter doet
begrijpen wat het echte christendom is.
A. Poncelet

Ignace Lepp

Wegen der Vriendschap
Lannoo, Tielt, 1966, 158 pp., geb. F. 88.
Graag spreekt men heden ten dage over de
problematiek der interpersonele betrekkingen, over de moeilijkheid tot communicatie
met de andere. In contrast hiermee wijst
Ignace Lepp op eenvoudige en verhelderende wijze op de vreugde- en levenscheppende
band der vriendschap tussen mannen, vrouwen, echtgenoten, ouders en kinderen, meester en leerling. Mede dank zij de voorbeelden en tips die de schrijver haalt uit eigen
ervaringen als mens en als psycholoog, is dit
een waardevol en verrijkend boekje geworden.
M. de la Marche
Henri Rondet s. j.

Hegelianisme et Christianisme
Introduction theologique a l' etude du
systeme hegelien
Coll. Theologie, pastorale et spiritualite,
Lethielleux, Paris, 1965, 160 pp., ing. 9,45 F.
Men kan de hedendaagse wijsbegeerte niet
begrijpen als men Hegel niet kent. Maar ook
de hedendaagse theologie en de huidige religieuze crisis verstaat men maar half, indien
men niet ziet hoe de zware schaduw van het
hegeliaanse systeem op het moderne denken
weegt. Overal is de 'absolute geest' van het
grote Duitse idealisme het geliefkoosde model of het verafschuwde schrikbeeld. Een
kostbare dienst bijgevolg wordt door H.
Rondet aan de ontwikkelde Christen bewezen in deze knappe confrontatie van hegelianisme en christendom. Met veel doorzicht
doorkruist hij de voornaamste werken van
Hegel. Hij laat niet alleen het hele panorama

PSYCHOLOGIE

Dr. P. J. van Strien

Kennis en communicatie in de
psychologische praktijk
Bijleveld, Utrecht, 1966, 319 pp., 1 24,50.
Hoe kan men enige duidelijkheid verkrijgen
in de crisis van elkaar bestrijdende methoden van de psychologie? Hoe moet een nietpsycholoog de uitspraken van de pycholoog
verstaan en gebruiken? Dit is de dubbele
vraagsteiling van dit boeiende werk, dat zich
vooral concentreert op de bedrijfspsychologische praktijk. Men kan vier methoden
onderscheiden naar de belangrijkste stromingen in de psychologie : de kiassieke bewustzijnspsychologie, de geesteswetenschappelijke, de fenomenologische en empirische psychologie. Deze vier presenteren zich vaak
als onverzoenlijke tegenstanders. Schrijver
toont aan hoe deze methoden ieder hun
eigen plaats hebben in een cyclus van wetenschappelijk denken, die loopt van grondervaring via waarneming en verwerking van
feiten naar toetsing van de hypothesen aan
de feiten. Maar worden de verschillende
methoden niet op geforceerde wijze ingepast in een kencydus, zodat er van een
echte integratie geen sprake is? Of hebben
de verschillende beschouwingswijzen elk betrekking op een aspect van de mens en
ontstaan moeilijkheden juist door een aspect
to verabsoluteren?
Schrijver toont aan dat een meerdimensionaai beeld van de mens vraagt om wetenschappelijke visie, de existentidel-fenomenologische, de geesteswetenschappelijke en de
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natuurwetenschappelijke beschouwingswijze
brengen elk een eigen aspect van de geschiktheid aan het licht. Zo wordt geen enkel geschiktheidsaspect verabsoluteerd en
hetgeen vanuit verschillende visies is ontdekt
in een conceptie samengebracht. Op deze
wijze komt men tot een diagnostisch en
daardoor ethisch verantwoorde werkwijze.
Het zou een gemeenplaats zijn te zeggen dat
de verschillende methoden elkaar aanvullen
en dat de vraagstelling niet is: of . . . of,
maar: en . . . en. Deze bewering is pas interessant als aangetoond wordt op grond
waarvan en hoe deze methoden geintegreerd
kunnen worden. Hier ligt juist de kracht
Nan dit boek.
De consequenties van deze meerdimensionale diagnostiek t.a.v. taalgebruik, toetsingswijze, kennis en communicatie worden
voorts uitvoerig besproken. Ook meer praktische kwesties komen aan de orde, zoals
de beroepsrol van de psycholoog en de
functie van het rapport.
Primair moet de psycholoog waken voor de
belangen van de onderzochte. Natuurlijk
moet hij de juiste man selecteren. Maar ook
zal hij het zijne er toe moeten bijdragen om
voor de juiste man de juiste plaats te scheppen. Als mens moet hij soms in discussie
treden over de persoonlijke eisen die de opdrachtgever stelt aan de onderzochte. Een
non-directieve houding in deze zou fout zijn.
Juist terwille van de onderzochte zal de psycholoog alle geschiktheidsaspecten van de
onderzochte in het onderzoek moeten betrekken. Deze zullen een speciale kleur krijgen vanuit de zakelijk-beoordelende beroepssituatie. Het onderzoek zal dan geen bedreiging meer zijn voor de onderzochte.
Wat is de functie van het rapport? Het is
geen horoscoop waar de opdrachtgever de
toekomst van de sollicitant in kan lezen.
Het mag geen duistere taal bevatten, waar
men ook later nog allerlei conclusies uit
meent te kunnen trekken. Het mag niet
vooruit grijpen op te verwachten moeilijkheden. Het rapport moet alleen maar een
hulp zijn voor de opdrachtgever bij de beslissing welke man hij zal aanstellen. De
opdrachtgever mag het niet zien als hulpmiddel om de sollicitant in zijn verdere
werk te begeleiden. Een speciaal consult of
counseling zou hiervoor op zijn plaats zijn.
Om deze redenen zou schrijver het liefst
willen afzien van schriftelijke rapportering.
In het laatste hoofdstuk past schrijver zijn
conclusies toe op andere gebieden van de
psychologische praktijk. Tevens opent hij
een perspectief voor het gebruik en de verdere ontwikkeling van de diagnostiek. Vanwege de centrale gedachte, die consequenties
heeft voor verschillende en toch samenhan-

gende problemen, is dit boek zeer interessant. Men zou het een diagnose van de
diagnostiek kunnen noemen. De theoretische
coherentie van deze diagnose wordt in dit
boek duidelijk aangetoond. Zij zal ook haar
deugdelijkheid moeten bewijzen aan de feitelijke ontwikkeling van de diagnostiek.
L. Noordman

Dr. W . A. 't Hart

Facetten van de moderne psychologie
(Mens en Medemens), Spectrum, Utrecht,
Antwerpen, 1966, 156 pp., f 4.90.
S. wil in dit boek niet meer doen dan inleiden tot de psychologie. Hij onthoudt zich
dus van uitgesproken persoonlijke wenken.
De moeilijkheid van een dergelijk overzicht
ter inleiding is, dat men noodgedwongen
zijn toevlucht moet nemen tot al te beknopte, soms met vaktermen doorspekte karakteristieken, zodat de lezer eigenlijk reeds op de
hoogte moet zijn om de implicaties te kunnen begrijpen. Het is een bruikbaar overzicht.
R. S.

Prof. Dr. F. J. J. Buytendijk

Prolegomena van een antropologische
fysiologie
Aula, Utrecht-Antwerpen, 1965, 350 pp.
Een aantal beschouwingen, die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een antropologische fysiologie. De vraag die hierbij aan
de orde wordt gesteld is die naar de verhouding van de natuurwetenschappelijke
kennis van het lichaam tot de antropologische kennis van de lichamelijkheid. Het
werk is uit drie delen opgebouwd. Het eerste deel biedt theoretische uiteenzettingen
waarin de probleemstelling wordt uitgewerkt. De beide volgende delen handelen
over exemplarische zijnswijzen van de mens
en over regulaties. In deze delen wordt de
problematiek geconcretiseerd en geillustreerd. Veel kwesties uit de fysiologie zijn
hier opgenomen en geplaatst in het licht van
een denken over de mens als mens. Dit bock
sluit nauw aan bij 'Algemene theorie der
menselijke houding en beweging' (Aula-serie
No. 175). Het kan ertoe bijdragen om de
vaak onuitgesproken vooronderstellingen
van natuurwetenschappelijk onderzoek in
hun beperktheid te ontmaskeren en een
breder zicht te openen op hetgeen werkelijk
verschijnt in het menselijke leven.
J. Kijm

419

Boekbespreking

Drs. J. Peters S.C.J.

Zin van de jeugdige existentie
Aandeel van Buytendijk in het pedagogisch
denken.
Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1965, 75 pp.,
f 6,25.
Een overzicht van gedachten uit het werk
van Prof. Buytendijk, die inspirerend kunnen zijn voor de pedagogiek. Het boekje is
geschreven rand een groot aantal citaten,
die geordend werden en van toelichting
voorzien. Wie het oeuvre van Buytendijk
kent, vindt hier een overzichtelijke samenvatting van een belangrijk thema. Voor anderen kan dit boekje misschien een inleiding
zijn op het lezen van de oorspronkelijke
werken.
J. Kijm

Dr. Liebrucks

Sprache and Bewusstsein
Bnd. 1 :
Einleitung, Spannweite des Problems
Von den undialektischen Gebilden zur
dialektischen Bewegung
Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt
a.M., 1964, 506 pp.
De schrijver van dit werk is professor aan
de J. W. Goethe Universiteit in Frankfurt
a.M. Dit boek is het inleidende deel op een
zesdelige studie over taalfilosofie. Na een
voorwoord op het gehele werk, worden gedachten van belangrijke onderzoekers over
de taal, zoals Herder, Gehlen, v. Humboldt,
Vico, Hamann, Cassirer en K. Biihler, in
discussie gebracht. Door middel van deze
discussies prepareert de schrijver zijn dialectisch denken over de taal, dat in latere delen
in aansluiting bij Hegel behandeld zal worden. Het is een breed opgezet werk, waarin
de gedachten langzaam worden ontwikkeld.
Hiermee laat de auteur duidelijk blijken,
hoezeer hij zich bij het schrijven over de
taal betrokken weet op de lezers, zodat hij
een klimaat schept waarin zijn gedachten
thuis horen. Geduldig opent hij een zicht
op denken over taal waarin het menselijke
tot zijn recht kan komen, als correctie op
de verenging die in alle benaderingen ligt
waarbij het spreken gereduceerd wordt tot
de feitelijkheid van een handeling en het
gesproken woord tot een eenzinnig systeem
van tekens.
J. Kijm

GESCHIEDENIS

Wim Zaal

De Herstellers
Ambo, Utrecht / Antwerpen, 1966, 255 pp.,
f 10,90.
Na de roomsen, de mannenbroeders en de
rooien hebben nu ook de fascisten hun
boek. Een gevaarlijk boek. De schrijver
gaat er van uit dat er goede fascisten en
stoute nazi's waren. Aan de laatste besteedt
hij geen enkele aandacht. Het verschil
schijnt te zijn dat de nazi's internationalistisch zijn en de goede fascisten nationalistisch. De eersten orienteerden zich dan ook
op Hitler, de tweeden op de idealist Mussolini, die volgens de schrijver in 1945 smadelijk werd vermoord. Dat Mussert, die in ons
land niet meer zo'n erg goede naam heeft,
zich steeds op Mussolini heeft georienteerd
en slechts node met Hitler meeging, wordt
in dit werk rustig genegeerd. Op deze wijze
kon de N.S.B.-leider worden ingelijfd bij de
stoute nazi's en kon de schrijver hem buiten
de kring van de fascisten houden waar, zoals hij stelt, een sterk idealistisch-taakbewuste geest hing. Natuurlijk waren de fascisten
niet anti foods, integendeel, want ze wensten
de joden hier een speciaal gastrecht te geven (sic!). Terreurdaden als de moord op
Dollfuss wijzen ze ten enenmale van de
hand want de oostenrijkse kanselier was toch
zelf een goede fascist. De moord op de socialist Mateotti wordt niet genoemd. Hier en
daar verkondigt de schrijver gewoonweg
nonsens zo b.v. op blz. 95: „Het fascisme
ging uit van de ordescheppende elementen
in een chaotisch land, het nazisme kwam
niet in een chaos aan de macht (de treinen
liepen al op tijd) maar zou de bestaande
maatschappij veranderen volgens het bockje". In beide landen heerste chaos toen de
fascisten aan de macht kwamen, een chaos
die zij in belangrijke mate zelf veroorzaakt
hadden. Merkwaardig is het te zien hoeveel
overeenkomst er is tussen het nobele idealisme van Schr.'s helden Wouter Lutkie en
Arnold Meijer en de kreten die wij nu van
de boerenpartij horen. Schr. beklemtoont
dan ook sterk het „ik heb U lief mijn
Née .. CC .. CC . .derland-mysticisme" waardoor zijn lieve fascistjes zich onderscheiden
van die stoute nazi's.
De schrijver schijnt in het geheel niet te willen inzien dat het fascisme niet alleen maar
een bedreiging inhoudt voor de diepste
waarden van onze beschaving, wat hem niets
kan schelen, maar voor de mens als zoda-
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nig. De schrijver haalt dan ook zonder enig
commentaar een passage aan waarin het begrip mens een heilloze abstractie wordt genoemd.
Merkwaardig is het tenslotte dat de schrijver
wel meent dat Lutkie en Meijer tijdens de
oorlog wel eens een enkele keer onverstandige dingen hebben gedaan, maar dat de
enige fascistische beweging die in zijn ogen
in die tijd werkelijk tekort schoot de Nederlandse Unie was!
C. J. Boschheume
Paul Naudon
Les orignes religieuses et corporatives
de la Franc-Maconnerie

Nouvelle edition entiêrement refondue
(Coll.: Histoire et Tradition).
Dervy-Livres, Paris, 1964, 308 pp.
De auteur is een der beste Franse kenners
van de oorsprong en de geest van de vrijmetselarij, en ook een der meest vruchtbare
schrijvers. In dit boek speurt hij naar de
oorsprong van de broederschap. In een eerste deel bespreekt hij de Romeinse collegia,
die in de middeleeuwse metselarengilden
voortieven, en sterk de invloed van de Tempeliers hebben ondergaan. De vrijmetselarij
zou door de Tempeliers uit het H. Land,
waar zij merkwaardige stenen bouwwerken
optrokken, overgebracht zijn naar het
graafschap Vlaanderen en het koninkrijk
Engeland in de 12e eeuw, waar toen de
'vrije ambachten' opdoken. In een tweede
deel volgt hij dan hun evolutie: „De l'art
de construire l'art de penser". Hij aanvaardt ten voile de christelijke oorsprong
van de huidige speculatieve vrijmetselarij,
en ook dat deze in Engeland van de operatieve naar de speculatieve of beschouwende
vrijmetselarij evolueerde; maar hij verdedigt
ook, zoals vele andere Franse mac onnieke
schrijvers, dat in de loop van de 17e eeuw
de vrijmetselarij, die toen nog in Engeland
katholiek en Stuartgezind was, naar Frankrijk is overgekomen, en dat dus de Franse
vrijmetselarij niet afstamt van de Engelse
Grootloge, die pas in 1717 is opgericht.
Over de invloed van de jezuieten op het
ontstaan van de Schotse graden in de 18e
eeuw zegt hij dat men geen historisch zekere
bewijzen kan aanwijzen, wel plausibele hypothesen. Al zullen vooral de Engelse historici bezwaren opperen tegen bepaaide stellingen van Naudon, graag brengen wij hulde
aan zijn zakelijk, sereen exposé en aan de
geest waarin het hele boek is geschreven.
In vergelijking met de eerste uitgave, noteren
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wij dat de ondertitel van de eerste uitgave:
„L'influence des Tempeliers" is weggevallen, maar dat deze praktisch hemomen
wordt in de titel van het eerste der twee
grote delen van het boek. Herhaaldelijk
heeft de auteur zijn tekst herwerkt en aangevuld, de bibliografie bijgewerkt, en een
kostbare Index achteraan aan zijn boek toegevoegd.
M. Dierickx

Paul Naudon
Histoire et rituels des hauts grades
maconniques
Le Rite Ecossais Ancien et Accepte

Dervy-Livres, Paris, 1966, 333 pp., ing. 24
FFr.
Als voortzetting van zijn Les origines religieuses et corporatives de la Franc-Magonnerie, waarin hij het ontstaan van de drie sym-

bolische of lagere graden tot in de verre
oudheid opspoort, geeft Paul Naudon in dit
boek de oorsprong en de ontwikkeling van
de hogere graden. Deze ontstonden in het
Frankrijk van de 18e eeuw, groeiden in het
wilde weg, maar werden in de Rite de Perfection met zijn 25 graden voor het eerst
min of meer geordend. Hieruit ontstond de
Rite Ecossais Ancien et Accepte, veruit de
voornaamste op onze dagen, die 33 graden
telt en wiens honderdduizenden adepten in
44 Oppergraden of Supremes Conseils zijn
gegroepeerd. Zoals Pott (zie ons artikel in
dit januarinummer van Streven) zegt Naudon dat de legende van Hiram, die in de
graad van Meester-Vrijmetselaar wordt uitgewerkt, aanleiding gaf tot drie soorten
voortzetting : de dode moest gewroken worden, de verdwenen Meester moest vervangen
warden en het verloren Meesterwoord moest
worden teruggevonden; maar hij voegt er
nog twee soorten bij, namelijk de ridderlijke
graden, die stoelend op de Tempeliersorde
na de memorabele rede van Ramsay in de
vrijmetselaarsloges doordrongen, en tenslotte de administratieve graden in hierarchisch
verband. De eerste Opperraad van de Aloude en Aangenomen Schotse Raad duikt
op to Charleston in Zuid-Carolina (U.S.A.)
in 1801, die hierdoor de Mother Council of
the World werd; hierna ontstonden de Opperraden van Frankrijk, Italie, Spanje, Belgid, enz., zodat er op onze dagen over de
hele wereld 44 Opperraden zijn. De auteur
wijdt ook uit over het eerste Convent van
Lausanne in 1875 en zijn detenninerende
invloed, en geeft als bijlage de Grote Constituties en het Manifest van dit Convent,
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die duidelijk theistisch zijn geinspireerd. Ten
slotte geeft hij een zakelijk expose van
de interne moeilijkheden van de Franse Supreme Conseil, sinds 1954, met de splitsing
van deze Opperraad en de afwijkende koers
van de Franse Grande Loge, die in 1894 uit
de Supreme Conseil voort was gekomen.
In bijlagen geeft de auteur enige oude ritualen van hogere graden. Zowel om de mime
informatie als om de spiritualistische en
tolerante geest is dit boek van Paul Naudon,
zelf lid van de Franse regelmatige Supreme
Conseil, een merkwaardige bijdrage tot de
vrijmetselarij.
M. Dierickx

L. J. Pierol

Le Cowan!
Chretiens et Francs-Masons
L'heure du Choix et de la Clarte
Avec une Preface-Introduction de J. Comeloup (Coll.: Le Pour et le Contre).
Vitiano, Paris, 1966, 159 pp., ingen. 18 FFr.
In een lange Preface-Introduction van 37
bladzijden geeft Comeloup van de Grand
Orient van Parijs een gepeperde repliek aan
Jean Baylot, vroeger gedeputeerd Grootmeester van de Grand Orient, maar die
naar de 'regelmatige' Grande Loge Nationale Franc aise overging, en een boek
schreef : Dossier Francais de la Franc-Maconnerie Reguliere. Daarna antwoordt de
Belgische vrijmetselaar Pierol op een vinnige
wijze aan Alec Mellor, die reeds drie werken over de vrijmetselarij publiceerde. Af en
toe geeft hij ook wel toe dat Alec Mellor
begrijpend en moedig heeft geschreven over
de broederschap, maar meestal gaat hij hem
heftig te lijf. De titel trouwens van het boek
zegt al genoeg : Cowan betekent de man die
door het sleutelgat kijkt om geheimen te
achterhalen en bekend te maken. Er staan
ook verdienstelijke bladzijden in deze publikatie, maar wij zijn zo hemelsver van de
veelgeprezen tolerantie van de echte vrijmetselaren. Wat de auteur over de Katholieke
Kerk en ook bier en daar over de Jezuieten
schrijft staat vol onjuistheden ook in data,
en geeft blijk van een volslagen onbegrip
om niet erger te zeggen. Maar als je bij
Ribadeau-Dumas je licht gaat opsteken over
de Jezuieten kan je al niet veel beter verwachten. Een boek als dit doet geen goed
aan de zaak van de vrijmetselarij; wij betreuren het hartgrondig.
M. Dierickx
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Die ZerstOrung der deutschen Politik
Dokumente 1871 - 1933
Herausgegeben und kommentiert von Harry
Pross.
Fischer, Frankfurt a.M. - Hamburg, 1963,
380 pp., DM. 4,80.
De vraag die deze documentenverzameling
beheerst, is: Was het onheil van de Derde
Republiek onder Hitler een natuurlijk gevolg van de Duitse geschiedenis, of was zij
een ongelukkig intermezzo zonder traditie
en zonder toekomst? Onder acht titels geeft
de auteur telkens een synthetisch exposé en
een aantal documenten.Ziehier een paar
hoofden : het Tweede Rijk, cultuurpessimisme, Alldeutschtum, antisemitisme, de mythos van het yolk, de radicale tegenrevolutie. Enerzijds wijst de auteur op de ontbindende factoren die in het Tweede Rijk van
1871 tot 1933 aanwezig waren, maar anderzijds ook op de verscheidene rivaliserende
antirevolutionaire stromingen, waarvan een,
de nationaal-socialistische, in 1933 onder
Hitler zegevierde. Een boek dat de lezer tot
nadenken stemt, zonder altijd zijn instemming mee te dragen. Achteraan staat wel
een bronnenopgave en een personenlijst,
maar geen lijstje van de opgenomen 147
documenten. Daarom wijzen wij een haastige lezer op het interessante document 20
van Kap V, dat stamt uit 1917: „Belgiens
deutsche Zukunft" (p.. 223 - 226).
M. Dierickx
Widerstand gegen die Staatsgewalt
Dokumente der Jahrtausende
Zusammengestellt und kommentiert von
Fritz Bauer. Fischer, Frankfurt a.M.-Hamburg, 1965, 311 pp., D.M. 4.80.
Voor elke weerstand of oppositiebeweging is
niet de staat het hoogste goed maar de
mens, en dus alleen in een democratisch
staatsbestel is weerstand tegen het staatsgezag toeglaten. Er zijn vele soorten weerstand
mogelijk. De hier samengebrachte 164 documenten uit veertig eeuwen geschiedenis geven
een thema met velerlei variaties aan, kringend om hetgeen reeds Petrus in de Handelingen der Apostelen verwoordde : „Men
moet meer aan God dan aan de mensen
gehoorzamen" (5. 19). Verscheidene documenten zijn ontleend aan filosofen, juristen
en politici, andere aan pausen, Luther of
Calvijn, maar de meeste stammen van romanciers of dichters, vooral uit de laatste
twee eeuwen.
M. Dierickx
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A. J. M. Alkemade
Vrouwen XIX
Geschiedenis van negentien religieuze
congregaties, 1800 - 1850

Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1966, 301 pp.
Deze zuster franciscanes begon haar proefschrift onder leiding van Prof. Geyl, kreeg
aanmoediging van wijien Prof. Brandt, en
promoveerde te Utrecht onder Prof. Dr. J.
C. Boogman. Laten wij reeds onmiddellijk
onze bewondering uitdrukken voor hetgeen
ze presteerde. Eerst geeft ze een korte inleiding over de kerkrechtelijke situatie van de
vrouwelijke kloosterlingen tot het begin van
de twintigste eeuw: wij hadden dit wel wat
grondiger gewenst, en vooral de rem van
Trente op de ontplooiing van het vrouwelijk
kloosterleven meer zien beklemtoond. Daarna bespreekt de auteur de stichting van de
19 vrouwelijke kloostergemeenschappen die
tussen 1800 en 1850 op Noordnederlandse
bodem ontstonden. De veelvuldigheid van de
stichtingen is te wijten aan de wet die groeperingen van meer dan 20 personen verbood.
Merken wij op dat koning Willem I geen
kloosterverdeler was, zoals hij vooral in de
Belgische geschiedschrijving, en ook wel terecht aldaar, bekend staat. Trouwens zijn
opvolger in 1840 Willem II had in de grond
dezelfde houding. Achtereenvolgens behandelt de auteur alle aspecten van het leven
van deze zusters: de roeping, de kloosterregel, het kloosterleven, het apostolaat, ook
overzee, en zelfs de reactie van protestantse
zijde op deze kloosterstichtingen. Het is een
prachtig overzicht geworden van het hele
probleem, dat zelfs uitloopt op de modeme
beschouwing, wat deze zusters nu hebben
bijgedragen tot de emancipatie van de vrouw
in Noord-Nederland. Bijlagen, een Frans
uitvoerig resume en een lang register besluiten dit merkwaardig proefschrift.
M. Dierickx

POLITIEK
A. Nuis
W at is er gebeurd in Amsterdam

Vlugschrift van de Gids, nr. 1.
De Bezige Bij / J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1966, 45 pp., f 2,50.
De schrijver geeft een duidelijk partijdige
kroniek van de gebeurtenissen in Amsterdam tussen de aankondiging van 'het huwe-
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lijk' en de laatste dagen van juni 1966. Vele
kleine gebeurtenissen in die dagen heeft hij
gedeeltelijk uit eigen beleving meegedeeld,
die elders niet genoemd worden. Zo heeft
men in de pers b.v. nets kunnen lezen over
het aandeel dat georganiseerde benden souteneurs gehad hebben in het herstellen van
de orde door de politie in de juni-dagen.
De juiste omvang en aard van die hulp aan
de politie zal wel nooit meer na te gaan
zijn.
Juist door dat Schr. zo duidelijk zijn partijstandpunt laat merken, werkt dit geschriftje
verhelderend. Merkwaardigerwijs stelt een
enkel foutje juist de tegenpartij gunstiger
voor dan die in werkelijkheid is.
C. J. Boschheurne

H. Schuhmann en H. Kiihnrich
SS in actie
Een documentaire over de misdaden
der SS.

Pegasus, Amsterdam, 1966, 600 pp., f 13,90.
Van Oostduitse zijde tracht men al sinds
jaar en dag de schuld voor de oorlogsmisdaden of te wentelen op de Bondsrepubliek.
Dat deze doorzichtige taktiek ook goede
kanten heeft wordt met name bewezen door
belangrijke Oostduitse publikaties van documenten over de SS, de SD en de Gestapo
die druppelsgewijze worden vrijgegeven.
Die documenten zijn niet altijd even betrouwbaar. Doch hetgeen in het boek SS in
actie is bijeengebracht wekt het grootste vertrouwen, temeer daar deze in 1964 voor het
eerst verschenen uitgave door geen enkele
Westduitse criticus op onjuistheden is betrapt.
Deze documentaire geeft in een tiental
hoofdstukken een onthutsend beeld van de
tactiek van de nazi's. Men vindt er bij voorbeeld de bedelbrieven aan Krupp en IGFarben en de afrekeningen van de door deze firma's gestorte gelden. Die afrekeningen
dateren uit het begin van de dertiger jaren,
dus van v6Or de tijd dat de nazi's werkelijke
macht hadden.
Een groot aantal foto-copieen vergroten de
geloofwaardigheid van deze publikatie.
De Nederlandse vertaling van dit werk heeft
een apart hoofdstuk over de activitetiten
van de nazi's in Nederland. De uitgever
kreeg ook de medewerking van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, en dat
is een vaandel waarmee iedere documentaire
over het Derde Rijk zich kan laten zien.
J. P. Schuyf
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Harold Hurwitz
Der heimliche Leser
Behrlige zur Soziologie des geistigen
Widerstandes
Kiepenheuer & Witsch, KOln/Berlin, 1966,
441 pp., DM. 38.
Wie min of meer geregeld contact heeft met
mensen die in Oost-Duitsland leven — en
die dus praktisch hun land niet kunnen verlaten — doet herhaaldelijk de frappante ontdekking, dat men ginds heel wat genuanceerder kan denken dan men zou vermoeden. Ondanks de eenzijdige voorlichting die
partij en regering geven, blijkt men vaak
zeer goed op de hoogte te zijn van wat er
aan deze zijde van de Muur leeft.
Een van de oorzaken hiervan is, dat betrekkelijk veel Westerse, vooral Westduitse, literatuur tot in Oost-Duitsland doordringt, ondanks Muur, ondanks prikkeldraad, ondanks strenge censuur.
Een van de periodieken die in Oost-Duitsland veel invloed hebben, is het cultureelpolitieke maandblad Der Monat, dat op objectieve wijze voorlichting geeft over allerlei
problemen en kwesties.
Der Monat heeft in 1952 en in 1954 een
enquete gehouden onder een vaste Oostduitse lezerskring en Harold Hurwitz heeft
er heel wat studiejaren aan besteed om de
resultaten van deze enquéte in een beslist
opmerkelijke studie vast te leggen.
De geenqueteerden vertegenwoordigen uit
de aard der zaak de vele Oostduitsers die
partij en regering niet welgezind zijn. Dat
deze groep mensen — op zijn minst tot
1954, dus ondanks de vloedgolf van het
stalinisme — nog betrekkelijk zelfstandig
kon denken, is een van de meest opzienbarende resultaten van dit onderzoek. Van
even groat belang is, dat de tegenstanders
van het regiem zich niet geisoleerd voelden,
ondanks de vaste greep die de staatspolitie
in de stalinistische jaren dacht te hebben
op de bevolking.
Sinds de bouw van de Muur, in 1961, is de
situatie natuurlijk wat ingewikkelder geworden. Hurwitz wijst daar uitdrukkelijk op.
Niettemin is de auteur toch niet zo erg pessimistisch omtrent de mogelijkheden die de
bewuste tegenstanders van het regiem nog
bezitten.
Der heimliche Leser is op zijn minst een
boek, dat veel oude ideeen omtrent het leyen in Oost-Duitsland tot sterk verouderde
ideeen maakt. Dat is de moeite waard.
J. P. Schuyf

WETENSCHAP

W. G. Cole
Sex in Christianity and Psychoanalysis
Galaxy Book 168, Oxford University Press,
New York, 1966, 329 pp., $ 1.95.
In dit boek, waarvan de eerste druk in 1955
het licht zag, houdt de auteur zich bezig met
de interpretaties van de sexualiteit binnen
godsdienstig-christelijke kaders (Jesus en
Paulus, Augustinus, Thomas Aquinas en het
Concilie van Trente, Luther en Calvijn, hedendaags katholicisme en hedendaags protestantisme) en vervolgens met interpretaties
van de sexualiteit door Freud en door hedendaagse psychoanalytici. Cole, zelf een
protestants zielzorger met ettelijke docenten adviseurschappen, besluit zijn litteratuurstudie met een kritische reconstructie van de
christelijke interpretatie van sexualiteit. Deze
poging tot synthese, die onvoldoende wijsgerig antropologisch is doorwrocht, is — hoewel belangwekkend — minder gewicht in de
schaal leggend dan de compilatieve delen
van deze publikatie. Een index vergemakkelijkt de toegang tot dit werk.
J. J. C. Marlet
Edward B. Fry
W at is geprogrammeerde instructie?
Vert. van Teaching Machines and Programmed Instruction, New York, 1963.
Univ. Pers Rotterdam, 1966, 200 pp.,
f 12,50.
Verzorgde inleiding over dit onderwerp. Qua
presentatie voldoet dit boek meer dan de op
het ogenblik dat deze regels geschreven worden juist begonnen televisiecursus Geprogrammeerde instructie van de Stichting Teleac. (Het oor wil ook wat en als dat niet
aan zijn trekken komt, dan maar liever een
goed boek).
Ik heb slechts enkele bezwaren tegen dit
boek. Zo vind ik het jammer dat het kostenaspect slechts kwalitatief en dan nog uitsluitend met betrekking tot Amerikaanse
verhoudingen wordt behandeld. Zo zijn in
Nederland, waar een relatief groot gedeelte
van het onderwijs in de gecollectiviseerde
sector is opgenomen, de personeelskosten,
althans voor het opleidingsinstituut zelf,
lang niet altijd van doorslaggevende betekenis. Afgezien van dit kwalitatieve aspect is
er het kwantitatieve. De lezer zou zo graag
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een indruk hebben van tenminste de orde
van grootte van kosten aan geprogrammeerde instructie verbonden, maar zelfs globale
indicaties daaromtrent ontbreken. Voorts
een enkel terminologisch bezwaar. Op p. 8
wordt de term 'lineaire programmering' gebruikt. Het is verwarrend dat dit begrip uit
de ,operations research' nu ineens in een
geheel andere betekenis bij de geprogrammeerde instructie opduikt. Aanbevolen voor
onderwijzenden en opleiders (waarbij ook
aan bedrijfscursussen moet worden gedacht).
Maar ook een bock voor de ouder die zich
werkelijk interesseert voor onderwijsproblematiek. Als Jantje straks met de verhalen
thuiskomt is het goed al iets van de achtergronden te weten.
J. J. Meltzer

SOCIOLOGIE

Der Fall James Bond
(007-ein Phanomen unserer Zeit)
herausgegeben von Oreste del Buono und
Umberto Eco,
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen,
1966, 238 pp., DM. 3,80.
Met deze verzameling — uit het Italiaans
vertaalde — opstelletjes is nog lang niet alles
over het 'fenomeen Bond' gezegd. De au.teurs — sociologen, filosofen, psychologen
— journalisten — trachten, ieder vanuit een
bepaalde hock, het verschijnsel te benaderen. Allen proberen een verklaring te geven
voor het enorme succes dat James Bond
sedert 1953 geniet. De vraag wordt ook op
de meest contradictorische wijze beantwoord
in een chronologisch overzicht van de interessantste reacties op Bond, door Laura Lilli
samengesteld (James Bond und die Kritik).
Uit de studie van Oreste del Buono, die de
James-Bond-traditie ziet beginnen bij Vidocq, en uit die van de kemfysicus G. B.
Zorzoli kan afgeleid worden dat het succes
wel eens zou kunnen verklaard worden uit
de zeer subtiele dosering van verleden (traditie), heden (erkenning) en toekomst (verwachtingen, angsten). Zeer het lezen waard
is het opstel van Umberto Eco: 'Die erzalerischen Strukturen in Flemings Werk'. In
de verschillende stukjes wordt herhaaldelijk
gewezen op de verschillen tussen romans en
verfilmingen; toch zou een apart hoofdstuk
over het verschijnsel Bond in de film van
veel nut zijn geweest.
E. De Kuyper

Karl Mannheim

Wissenssoziologie. Auswahl aus dem
Werk. Eingeleitet und herausgegeben
von Kurt H. Wolff
Luchterhand, Berlin, 1964, 750 pp.
Dit lijvige boekdeel bundelt 13 recensies,
artikelen en essays die Mannheim heeft geschreven tijdens zijn eerste periode, van 1918
tot 1930, dd. een jaar na de publikatie van
Ideologie und Utopie: een verzameling
'Friihschriften' dus van de latere kennissocioloog. De titel 'Wissenssoziologie' is dan
ook enigszins misleidend: wat men hier
aantreft, is nog niet zozeer een eigenlijke
kennissociologie als een proeve tot metasociologische fundering en filosofische definitie ervan. Voor de kenners van de latere
Mannheim zal niet alles nieuw blijken, zelfs
treft men hier vele ideeen aan die sindsdien
zijn gaan behoren tot de dagelijkse wijsheid
van de ernstige sociologiestudent. Maar afgezien van de nog niet geassimileerde en
niettemin behartenswaardige inzichten over
het interpretatieve denken, de concurrentie,
het succes en het conflict, biedt deze bundel
een uitzonderlijke basis om een auteur zijn
eigen wetenschappelijke genese en methodologische stellingnamen te zien expliciteren.
De essays zijn chronologisch gerangschikt,
maar tevens springt meteen de logische evolutie van de gedachtengang in het oog, van
fenomenologie tot zuivere sociologie. Om de
grondigheid en de methode, waarmee Mannheim deze evolutie heeft voltrokken toegelicht te zien, hoeft de lezer slechts even de
inleiding van Kurt Wolff crop na te slaan.
Wellicht is het te betreuren dat deze overvloed van ideeen al te veel 'geexpliciteerd'
wordt en te weinig verwijst naar een (eventuele) empirische infrastructuur, om direct
operationeel te zijn voor een doorgezet positief onderzoek. Maar alleszins kan het voor
hen die uitsluitend op de hoogte zijn van
Amerikaanse strekkingen, vruchtbaar zijn
hier hun inspiratie te putten voor de vorming van hun werkhypothesen en theorieen.
Want vooralsnog is het bij ons vaak zo dat
precies deze inspiratie ontbreekt.
G. Dierickx

FILM
Raymond Durgnat

The Marx Brothers
Oesterreichisches Filmmuseum, Wien, 1966,
88 pp., 55 ill.
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Deze beknopte monografie werd uitgegeven
n.a.v. een aan de Marx Brothers gewijde
retrospectieve gehouden tijdens de Biennale
1966. S. gaat uit van de immigrantensituatie
van de Marx Brothers in de V.S. om hun
aggressieve thematiek uiteen te zetten. Het
blijft bij een bondige inhoudsanalyse van
wat men ondertussen in de filmwereld het
'marxisme' is gaan noemen. De moeilijk te
verklaren maar ontegensprekelijk grote filmische waarde van het burleske team wordt
ook bier niet achterhaald. De heeft van het
boekje wordt in beslag genomen door een
gedetailleerde (doch niet volledige) filmografie, een al te beknopte bibliografie, een biografie die ook hun theatrale activiteiten verineldt, en tenslotte fotomateriaal uit hun
films.
E. De Kuyper

schiedenis wiens naam in de publiciteit verscheen, komt in een hoofdstukje zelf aan
het woord. S.'s pointillistische methode heeft
zijn beperkingen — inherent aan het genre
— maar ze resulteert in welgekomen complementaire informatie over de beginjaren
van de Amerikaanse filmindustrie. De al te
grate bescheidenheid van S. wordt ten dele
gecompenseerd door een heel uitvoerige biobiblio-filmografie, opgesteld door Francis
Lacassin.
E. De Kuyper

LITERATUUR

Koos van Zomeren
Claude Bonnefoy

Le Cinema et ses mythes
(Collection la nouvelle encyclopedie)
Hachette, Paris, 1966, 128 pp., 116 ill., FF.
3,80.
De titel van dit boekje is misleidend. Het is
slechts een zeer summiere inleiding in het
fenomeen 'film'. In hoeverre de film een
weerspiegeling is van onze hedendaagse mythen of een belangrijke motor in de hedendaagse mythologie, wordt pas in een tweede
gedeelte op een bevattelijke manier behandeld. De vraag is, of een dergelijke filminitiatie, in een tijd waarin dit op een meervoudige wijze geschiedt door de 'massa-media', nog wel enig nut heeft. Als synthese
lijkt het me toch te schraal te zijn, de zeer
goed gekozen marginale citaten ten spijt.
Eric De Kuyper
Robert Florey

La Lanterne Magique
Cinematheque Suisse, Lausanne, 1966, 211
pp., 29 ill.
S. is een Fransman die in het begin der
twintiger jaren naar de V.S. is uitgeweken,
in Hollywood een 80-tal films heeft gerealiseerd (meestal B-pictures) en de jongste
jaren een niet meer te tellen aantal televisiefeuilletons heeft gedraaid. Per hoofdstuk
worden herinneringen opgehaald over de
filmpersoonlijkheden waarmee S. nauw heeft
samengewerkt; aldus komen er zeer levendige portretten tot stand van Feuillade,
Mack Sennett, Douglas Fairbanks, Lubitsch,
Max Linder, Chaplin en Valentino. Francis
X. Bushman, de eerste acteur in de filmge-

Terloops te water
Arbeiderspers, Amsterdam, 1966, 118 pp.,
f 5,90.
Binnenkort als u dit leest is het misschien
al gebeurd — verschijnt De nodige singels
en pleinen, het derde boek van Koos van
Zomeren, die in 1965 met de dichtbundel
De wielerkoers van Hank (55 pagina's) debuteerde, in 1966 gevolgd door de roman
Terloops le water (118 pagina's). Als we dat
optellen, komen we op 173 pagina's tekst,
geschreven door een 20-jarige (zo ongeveer,
hij zal het allemaal wel jets eerder hebben
gedaan). Inderdaad, niets bijzonders, want
wonderkinderen bestaan niet, zoals L. Th.
Lehmann al eens schreef, omdat hij er well
niet een was. Maar wel opvallend, want de
tekst van Koos van Zomeren doet in zijn
gedempte toon en nonchalante, maar zorgvuldige formulering enigszins denken aan
J. W. Holsbergen, een compliment, dat je
aan weinig jeugdige schrijvers kunt geven.
Naar mijn mening een compliment natuurlijk, want veel lezers en critici zijn dol op
retoriek. Zij moeten Terloops te water —
het boek dat aanleiding was tot dit stukje
— dan maar niet lezen want het is geschreven door iemand, die zichzelf — voor mij
dan weer — op de goede manier serieus
neemt. Geen 'kassa'-geroep bij teleurstelling
of blijdschap (of dat nu om de niet te krijgen marihuana-sigaret of om de door een
slok koffie met LSD tot stand gebrachte
bewustzijnsverruiming gaat — onderwerpen
die bij Van Zomeren gelukkig eens ontbreken), maar een aangenaam scheve, relativistische kijk op persoonlijke reacties op de
gebeurtenissen, die dag, week en jaar vullen. De caleidoscopische verteltechniek,
waardoor je op ieder moment de actie voor
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een andere stop kunt zetten, is een zwak
punt van Van Zomeren's eerste roman.
Maar wie daar op let is een kniesoor, zou
ik zeggen. Want het boek heeft visie (zijn
tranen tranen of regenwater?) die in een betere, meer geraffineerde vorm moet worden
gebracht. En daarom moet u het tweede
boek ook maar kopen. Ik ben benieuwd hoe
het daarin met Van Zomeren's techniek (en
visie) verder gaat. We zijn toch ook allemaal benieuwd hoe Ajax het er na een goede thuiswedstrijd voor de Europa Cup tegen
een Turkse ploeg in Istanboel af zal brengen?
In De nodige singels en pleinen schrijft Van
Zomeren misschien ook wel over bewustzijnen van een mensenras, dat constant in een
lsd-toestand verkeert (gewoon door de natuur bij onze geboorte verschaft). En over
de pillen of brouwsels of rokertjes, die ons
dan weer in een situatie brengen, die voor
hen uitzonderlijk is, maar die ongeveer lijkt
op het drug-, alcohol- en nicotineloze bewustzijn-van-alledag, dat wij goed kennen en
waarmee sommigen van ons zo prima rondkomen. Koos van Zomeren denkt er in ieder geval heel helder mee.
K. Schippers

Neeltje Maria Min
Voor wie ik liefheb wil ik heten
Bert Bakker/Daamen, Den Haag, 1966, 63
p p., 1 5,90.
Dit debuut is — het wordt bijna vervelend
het te zeggen — van ongewoon veel publiciteit vergezeld gegaan. Men kon niet anders dan veel verwachten. Veel krijgt men
ook: vijftig gedichten maar liefst. Ze zijn
leuk gerangschikt. Daarmee is het voornaamste gezegd. Ongetwijfeld zal N. M.
voor haar leeftijdgenoten van de middelbare
school dingen verwoorden die zij uit zichzelf niet gezegd krijgen. Om die reden heeft
een bepaald soort poezie, dat nooit aan
grotere publiciteit dan binnen de eigen kring
toekomt, zeker een functie. Nu N. M.'s gedichten echter bij Bert Bakker verschenen
zijn, moet men ze als een serieuze publikatie beoordelen, en dat is juist de moeilijkheid. Want deze poezie ontleent haar charme precies aan dat teveel aan bezwerende
ernst dat waarschijnlijk op rekening van de
leeftijd geschoven moet worden, maar verhindert dat er een goed gedicht tot stand.
komt. Het gevoel overschat de taalvaardigheid. Beter waren de gedichten tot de helft
teruggebracht en kritisch onderzocht; en
dan nog gewacht.
Van der Stap

L. Flam
Het huis van de wereld
Wereldbibliotheek, Amsterdam/Antwerpen,
1966, 224 pp.
Een experimentele roman, waarin epos en
dagdroom vermengd zijn, staat noodzakelijk
aan onbegrip en misverstand bloot. Des te
meer zal dit het geval zijn wanneer het,
zoals deze, een filosofische novelle betreft
die in de eerste persoon geschreven is en
daarom aan een autobiografie doet denken,
of eerder wellicht aan de kroniek van een
psychoanalytische behandeling. Volgens
schrijvers aanduiding in het voorwoord dateert het geschrift uit de vijftiger jaren. Ofschoon nogal episodisch in zijn samenstelling lijkt het in zijn geheel een groeiende
morele afrekening te vertolken met de esoterische wijsheid, de eenzaamheid, de miskenning, de ontucht, de haat, de wanhoop en
de dood. De talrijke personen die erin getypeerd worden, zijn als scherpe schimmen.
Zij dienen als mikpunt voor satire of als
symbool van ideeen en toestanden, en dialogeren over levensbeschouwing, godsdienst,
moraal, samenleving. Waarschijnlijk steekt
alles vol verborgen allusies. Op het einde
van het boek lijkt de bange geestesnacht
voorbij te zijn. De held zegt dat hij zich nog
nooit zo vrij heeft gevoeld. Hij begaf zich
op weg naar het Lichtend Tehuis, dat nog
ver weg is, maar waarin hij blind en moedig
gelooft, terwijl hij voortmarcheert nu steeds
naar de dageraad toe. De simpele lezer
vraagt zich natuurlijk af vanwaar dat onverwachte happy end te voorschijn komt, vanwaar die dageraad en vanwaar dat lichtend
tehuis achter de horizon. Maar er is uiteraard geen antwoord.
A. Poncelet

Walter Benjamin
Versuche Tuber Brecht
(ed suhrk 172), Suhrkamp Verlag, Frankfurt,
1966, 157 pp., D.M. 3.
Van S. (1892-1940) worden hier die fragmenten uit zijn oeuvre gelicht die betrekking
hebben op zijn intieme vriend B. Brecht.
Enkele teksten, historisch niet zonder relief,
verbleken nochtans bij actuele inzichten; andere (bijv. 'Der Autor als Produzent') zijn als
sociologisch-politieke interpretatie belangrijker voor de westerse extreem-linkse opvattingen van het schrijverschap dan direct voor
Brecht, al is Schr. het soms met zijn object
scherp oneens (bijv. in 'Gesprache mit
Brecht'). Heruitgever-commentator R. Tiede-
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mann voegt een onverteerbaar-eenzijdig-marxistische didactiek aan de voor zichzelf sprekende teksten toe.
C. Tindemans

V ARIA

J. Leclercq
Over de luiheid en andere
goede dingen
Lannoo, Tielt / Den Haag, 1966, 176 pp.,
geb. 88 Fr.
Onder deze titel bezorgde P. A. van Antwerpen een vertaling (waar wel eens een
vlekje op zit) van de Eloge de la paresse.
Behalve van de luiheid maakt de bekende
Leuvense moraalfilosoof ook nog de lof van
de onwetendheid, de fantasie en de belangeloosheid. Het resterende hoofdstuk heet
'Evenwichten', en deze titel kon eigenlijk
wel op het hele werkje slaan, want op luchtige wijze hekelt de auteur steeds weer de
overdrijvingen die het leven van de moderne
mens zo ellendig gecompliceerd maken.
F. De Graeve
Europa Unita
Redactie K. van Milleghem, tekst L. C. D.
Joos, Grafische vormgeving en kaarten B.
Delaere. — Lannoo, Tielt, 1966, 262 pp.
De uitgeverij Lannoo heeft na de fotoboeken over Antwerpen en Vlaanderen de horizon verruimd naar Europa. Het werd een
uitzonderlijk verzorgd geschenk van Vlaanderen aan zijn nieuw en tegelijk groter vaderland. Gepubliceerd onder de auspicien
van de Europese Gemeenschappen en samengesteld dank zij de medewerking van
een intemationaal team kunstfotograf en,
werd dit boek het ideaal venster op de sociaal-economische eenmaking van ons avondland, dat in halls van kunstcentra, hogere
scholen en ministeries, in spreekkamers van
artsen en juristen, in hoofdkantoren van
zakenlui zal bijdragen om duizenden meer
doorkijk te geven in de originele vervlechting van natuur, cultuur en techniek, in de
eenheid in verscheidenheid, die Europa de
wereld biedt. De openheid van Europa op
Afrika (in het associatieverdrag geInstitutionaliseerd) en de verantwoordelijkheid voor
dit continent werden door foto's en kaarten
duidelijk belicht. De commentaar van L.

Joos (in het Duits, Frans, Italiaans, Nederlands en Engels — waarom geen Spaans?)
is fors en kernachtig. Boudewijn Delaere
stond in voor een keurige grafische vormgeving en voor de kaarten.
Als men dit boek iets mag verwijten, dan is
het misschien dat de hele opzet ervan (bedoeld?) te nauw is: inderdaad, Europa is
meer dan economische eenmaking. In zijn
pregnante inleiding wijst rector Brugmans
zijdelings op dit tekort. Wellicht volgt echter weldra een tweede luik, waaruit de diepere dimensie van Europa, zijn cultuur, zijn
geestelijk zoeken en zijn gespletenheid helder
naar voren zullen komen?
J. Kerkhofs

Reimund Schnabel
Die Frommen in der H011e
Union Verlag, Berlin, (imp. Pegasus, Amsterdam), 1966, 335 pp., geb. MDN. 12,80,
f 12,65.
Een nog te weinig beschreven hoofdstuk uit
de trieste geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog is het lot van een deel der katholieke en protestante geestelijkheid. Veel
christelijke herders verzetten zich tot het
uiterste tegen de nationaalsocialistische, heidense dwang. Het grootste deel van hen
kwam in een concentratiekamp terecht en
slechts een gering aantal overleefde de oorlog. Reimund Schnabel, die zelf Dachau
overleefde, heeft een indrukwekkend boek
geschreven over het lot der geestelijkheid in
wat na de oorlog 'het grootste klooster ter
wereld' werd genoemd, Dachau. Bijna 2800
priesters en dominees hebben kortere of langere tijd in dit concentratiekamp doorgebracht. Slechts enkelen konden het navertellen.
Reimund Schnabel leeft momenteel in OostDuitsland. Hij noemt zichzelf 'onbevooroordeeld' waar het gaat om de kerk. Dat blijkt
uit zijn boek eveneens. Hij schildert de lichte en donkere kanten van het leven der
geestelijken in Dachau. Het waren niet allemaal heiligen. Maar bij velen brak juist in
de nood de innerlijke drang naar 'voorbeeld'-igheid door.
De schrijver heeft zijn manuscript laten
lezen aan enkele priesters in Oost- en WestEuropa, onder anderen aan een Nederlandse
carmeliet. Men kan dus gevoeglijk aannemen, dat Schnabel de waarheid schrijft. Dat
het boek is uitgegeven door de uitgeverij
van de Oostduitse — door de Bondsrepubliek verketterde — CDU is een pikante
bijzonderheid.
J. P. Schuyf
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Hundert Jahre Kohlhammer
1866 - 1966
364 Seiten, 43 Abbildungen, 8 Tafeln., 2
Farbtafeln, Leinen D.M. 20.—.
Dit royaal uitgegeven boek herdenkt het
eeuwfeest van de beroemde uitgeverij uit
Stuttgart. In een eerste deel wordt een korte
geschiedenis gegeven van het bedrijf, van de
hand van Oskar Riihle. Het tweede deel
laat, in de traditie van het Festschrift, verschillende vrienden van de uitgeverij aan het
woord, die in een grote varieteit van literaire
bedrijvigheid met Kohlhammer verbonden
zijn, en voor deze bundel een opstel uit hun
eigen vakgebied afstonden.
F. De Graeve

R. Das, S. A. Leeflang en W. L. B. J. Rothuizen

Op zoek naar Leefruimte
Roelofs van Goor, Amersfoort, 1966, 128
pp., f 7.90.
Op volkomen willekeurige wijze en met een
bittere ernst hebben de schrijvers een keuze
gemaakt uit planologische nota's en architecturale en technische toekomstplannen. De
willekeur blijkt bijv. uit het feit dat aan de
havennota geen woord besteed wordt evenmin als aan de reconstructie van Londens
city. Het ontgaat de schrijvers blijkbaar volkomen dat sommige van de plannen die zij
nu als volkomen nieuw lanceren in wezen
niets verschillen van Stams plan tot herbouw
van het Rokin en de Hochhausstadt van
Ludwig Hillersheimer, beide uit 1927. Op
tekeningen worden plannen van Frank Lloyd
Wright gecombineerd met ideeen van totaa1
andere afkomst. Dat daar een geheel andere
gedachtenwereld achter zit ontgaat de schrijvers. De architectuurtekeningen zijn buitendien fout, omdat ze allemaal de nieuw te
bouwen steden van boven zien en wij mensen nu eenmaal de gewoonte hebben de
steden te zien terwijl we op de grond staan.
Fantastische plannen worden als bittere ernst
gepresenteerd; voor Constants speelse fantasie voor een Nieuw Babylon is in dit boek,
dat wel over Babelisme spreekt, geen plaats.
Maar van een realiteitsgevoel als bij Mondriaans stadsbeschouwing in i 10 (1926) is
bij hen geen sprake. Ten slotte neem ik het
de schrijvers ook nog kwalijk dat ze mijn
huis willen afbreken. Ik ben er aan gehecht.
C. J. Boschheurne

W. Hirschberg

WOrterbuch der VOlkerkunde
A. Kroner, Stuttgart, 1965, VIII - 508 pp.,
geb. DM. 17,50.
Dit uitstekend geredigeerd en voortreffelijk
uitgegeven handwoordenboek van de etnologie doet het enige werk van dit soort dat
ons bekend is, Winick's Dictionary of Anthropology in het niet verzinken. Het is,
naar de bedoeling van de samensteller, werkelijk geworden tot een „Nachschlagewerk,
das in allgemeinverstandlicher Weise and
ohne allzu grossen wissenschaftlichen Ballast
eine erste Orientierung vermittelt". Behalve
de notities van Hirschberg zelf werden vooral die van zijn collega Haekel in dit woordenboek verwerkt, zodat men meteen begrijpt dat het een nogal uitgesproken
'Weens' karakter heeft. Dit biedt alvast het
grote voordeel dat de voornaamste hulpwetenschappen in ruime mate bij de inventaris
werden betrokken. Namen van stammen en
volkeren werden om begiijpelijke redenen
niet opgenomen (tenzij, merkwaardigerwijze,
de 'Buschonge'), en die van vooraanstaande
geleerden alleen wanneer hun overlijden
goed en wel werd vastgesteld. De literatuur
is bier en daar wel eens verouderd: zo vindt
men onder het trefwoord 'Initiation' geen
verwijzing naar het nochtans zeer belangrijke en reeds in 1959 verschenen werk van
Eliade, Naissances Mystiques, dat vreemd
genoeg wel vermeld wordt onder 'Pubertal'.
In werken als dit, waar een groot aantal
medewerkers bij betrokken is, zullen er echter altijd wel een paar coOrdinatiefoutjes
voorkomen.
F. De Graeve

G. Durnez

Duizend kussen voor iedereen
J. Ghysen

Zogezegd
Boekengilde De Clauwaert, Leuven, 1965,
80 en 86 pp., F. 75.
Twee boekjes in hetzelfde genre: cursiefjes
en korte radiopraatjes. Zonder de virtuositeit van een grootmeester in deze kleinkunst
als Carmiggelt te evenaren, staan deze stukjes op een heel behoorlijk peil, qua inhoud
zowel als qua vorm. De natuurlijker humor
van Durnez bekoort ons meer dan de meer
sophisticated van Jos Ghysen, die soms wat
stereotiep dreigt te worden.
F. De Graeve

LEO MOULIN

De levende wereld
der religieuzen
De Brusselse agnosticus Leo Moulin (1906) is doctor in de letteren
(Bologna), doctor in wijsbegeerte en letteren (Brussel), licentiaat in
politieke wetenschappen en professor in de sociologie aan het
Europa-College te Brugge. Als student zat hij een jaar in Mussolini's
gevangenissen als antifascistisch herrieschopper, later streed hij
naast P. H. Spaak in de socialistische rangen ten tijde van het Plan
van de Arheid. Hij is hoofdredakteur van het tijdschrift Res Pubilea, publiceerde talrijke studien en essays, o.m. Van Robespierre tot
Lenin en Socialisrne van het Westen. De laatste jaren is hij bekend
geworden door zijn talrijke gedegen artikels — ook in katholieke
tijdschriften — over constituties en reglementen van de kloosterorden. ,De Levende Wereld der Religieuzen" is een afgeronde en
met benijdenswaardige eruditie geschreven studie over het kloosterwezen als sociologisch verschijnsel.
Nu er zoveel gepraat en zelfs geroddeld wordt over ordes, congregaties, kloosters en kloosterleven, komt dit boek van Leo Moulin
op tijd. De voornaamste opzet ervan is te achterhalen en te bepalen
waarin het geheim van de eeuwige jeugd, van de lange levensduur,
van de voortdurende aanpassing en vernieuwing van de oudste
politieke instellingen van Europa bestaat; uit te zoeken door welk
constitutioneel mechanisme, op louter natuurlijk plan beschouwd,
zoveel Ordes hebben kunnen ontstaan, leven en zich uitbreiden in
de loop der eeuwen. En dat ondanks de oorlogen, invasies, plunderingen, epidemieen en vervolgingen die altijd hun lot zijn geweest;
ondanks de eindeloze v erscheidenheid van economische en politieke
situaties waaraan zij zich voortdurend hebben moeten aanpassen;
ondanks de verwoestende revoluties en de nog gevaarlijker infiltratie van wereldse corruptie; ondanks oak de inwendige crisissen die
zij zo dikwijls hebben moeten doormaken, de breuken en scheuringen, die in de geschiedenis van vele Ordes zo vaak zijn voorgekomen.
Dit boek verscheen in de CAMERA-Serie
276 pp. — 100 F./f 7.90.
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Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid

Arghezi, T., e.a., Werk uit Roenzenie, Poezie.
Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 152
pp., f 6.90.
Berg, Dr. J. H. van den, Kleine psychiatrie. - Callenbach, Nijkerk, 1966, 239 pp., 1 14.90.
Bigler, R. R., De naamloze soldaat, een sociologische studie van de militaire organisatie.
-Univ.Pers,Rotdam19625p.,Boogaard, G.,Met dank aan de Joden. - Callenbach, Nijkerk, 1966, 70 pp., f 5.90.
Breedveld, W., De bekroning. - De Fontein, Utrecht, 1966, 260 pp., f 10.90.
Buytendijk, Prof. Dr. F. J., e.a., De derde levensfase. - Spectrum, Utrecht, Antwerpen,
1966, 82 pp., 1 2.75.
Het concilie in kort bestek. - Romen & Zn., Roermond, 1966, 403 pp., 1 15.90.
Cranshoff, W., e.a., Pijn en puin verdwenen. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 89 pp.,
1 2.90.
Daisne, J., Reveillon, Reveillon. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 147 pp., 1 12.90.
Daisne, J., Dossier nr. 20174. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 91 pp., 1 2.90.
Deugd, C., Het metal ysisch grondpatroon van het romantisch literaire denken. Studia Litteraria Rheno-Traiectina nr. 10. - Wolters, Groningen, 1966, 516 pp., f 30.-.
Diekerhof, H. J., Een voile verrader. - Ambo, Utrecht, 1966, 190 pp., 1 8.90.
Disputation zwischen Christen und Marxisten. - Kaiser, Munchen, 1966, 271 pp., D.M.
1 0 .-.
Doorn, Prof. Dr. J. A. A. van, Organisatie en Maatschappij. - Stenfert Kroese, Leiden,
1966, 269 pp., f 13.90.
Dreiklang, Das Leben Jesu. - Urs Graf Verlag, Olten, 1966, 54 pp., 24 ill., 45-toerenplaat,
D.M. 16.-.
Escher, M. C., Grafiek en tekeningen. - Tijl, Zwolle, 1966, 69 ill, met tekst, 1 10.-.
Geeraerts, J., De troglodieten. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 121 pp., 1 2.90.
Geschiedenis van de Kerk VI: TUchle, H., Contrareformatie. - Brand, Hilversum, 1966,
323 pp., 1 18.90.
Groot, Drs. J., Overdaad en gebrek in de twintigste eeuw. - Wolters, Groningen, 1966,
156 pp., f 7.50.
Hecke, D. van, De IJsheiligen. - Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 110 pp., f 9.90.
Hobbs, L., China is anders. - Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1966, 256 pp.
Hromadka, J. L., Das Evangelium auf dem Wege zunz Menschen. - Luther-Verlag, Witten, 1966, 271 pp., D.M. 10.-.
Idenburg, Dr. Ph. A., Het gezag in de onderneming.
Stenfert Kroese, Leiden, 1966, 134
pp., f 9.50.
Iongh, Dr. J. de, De koningin, Maria van Hongarije. - Querido, Amsterdam, 19664, 430
pp., f 24.50.
Jaeggi, U., R. Steiner en W. Wyniger, Der Vietnamkrieg und die Presse.
EVZ-Verlag,
Zurich, (imp. Callenbach, Nijkerk), 1966, 121 pp., 1 6.85.
Jong, de, Twintig poeziekritieken. - Sijthoff, Leiden, 1966, 152 pp., f 6.90.
Kuitert, Dr. H. M., en Prof. Dr. H. A. M. Fiolet, e.a., Uit tweeen een. - Lemniscaat,
Rotterdam, 1966, 269 pp., f 12.50.
Kiinz A.,Vietnam, wie es dazu kam. - EVZ-Verlag, Zurich, (imp. Callenbach, Nijkerk),
1965, 76 pp., 1 6.10.
Luijpen, Dr. W., Fenomenologie en metafysica. - Bijleveld, Utrecht, 1966, 200 pp., f 12.90.
Luyten, N. M., A. Portmann, K. Jaspers, K. Barth, Unsterblichkeit. - Reinhardt, Basel,
51 pp.
Machovec, M., Marxismus und dialektische Theologie. - EVZ-Verlag, Zurich, (imp. Callenbach, Nijkerk), 1965, 192 pp., f 13.90.
Murdoch, I., Rood en groen. - Contact, Amsterdam, 1966, 325 pp., 1 16.50.
Ploeg, Drs. J. G. van der, Orienteringspunten rond het sociale werk, deel II. - Van Stockum & Zn., Den Haag, 1966, 96 pp., f 5.-.
Pol, Prof. Dr. W. H. van de, Het einde van het conventionele christendom. - Romen &
Zn., Roermond, 1966, 383 pp., f 15.90.
Reps, A., Einfiihrung in die praktische Kriminalpsychologie. - F. Enke, Stuttgart, 19672,
200 pp.
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3 jaar
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1 jaar
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Juffrouwen en jonge Heren.
Internaat - Externaat
Inlichtingen en inschrijvingen :
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Roest Crollius, B., De koningsmantel. — Heijnis, Amsterdam, 1966, 150 pp., 1 8.90.
ROnblom, H.-K., De zaak WennerstrOm. — Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1966, 254 pp.
Roobjee, De nachtschrijver. — Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 188 pp., 1 9.90.
Ruyslinck, W., Golden Ophelia. — Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 139 pp., f 5.90.
Rynne, X., Brieven uit Vaticaanstad, deel 4. — Ambo, Utrecht, 1966, 394 pp., f 14.90.
Schakels tussen kunst en publiek, publ. van Dr. E. Boekmanstichting. — Bijleveld, Utrecht,
1966, 80 pp., f 4.90.
Schouwenaars, C., Frescobaldi. — Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 28 pp., f 4.90.
Schouwenaars, C., De man van mos. — Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 143 pp., f 2.90.
Schrade, H., Einfahrung in die Kunstgeschichte. — Kohlhammer, Stuttgart, (imp. Meulenhoff, Amsterdam), 1966, 150 pp., f 5.45.
Thielicke, Dr. H., 1k geloof. — Zomer & Keunings, Wageningen, 1966, 303 pp., f 16.90.
Tuchman, B. W., De trotse toren. — Ambo, Utrecht, 1966, 678 pp., f 25.—.
Verhoeven, Dr. C., Het grote gebeuren. — Ambo, Utrecht, 1966, 320 pp., f 12.90.
Vos, J., e.a., De ontoelaatbaarheid van het dierexperiment. — Bond bestrijding Vivisectie,
Hoffmannstraat 36, Zwolle, 1966, 30 pp., gratis.
Wending, november 1966, Iemand had twee zonen, 13 Opstellen over Christendom en Jodendom, Boekencentrum, Den Haag, 1966, 62 pp., f 3.90.
Wilmink, W. A., Brief van een Verkademeisje. — Arbeiderspers, Amsterdam, 1966, 29 pp.
Zahrnt, H., Die Sache mit Gott. — Piper, Munchen, 1966, 512 pp.
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10 hectaren

Dit tijdschrift is gedrukt op papier van
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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 industrieen.
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Onder het bestuur van de Paters Jozefieten sinds 1837
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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.

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 ZONI/NWOUD
Trains 40 — 45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (Al )1
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1
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Norma alschool voor Middelbaar Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

St.-Romboutsinstituut -- Mechelen
lager onderwijs
humanioraonderwij s
normaalonderwij s

voor externen
voor internen

KLEIN SEMINARIE
Bleekstraat 5

internaat 5e en 6e leerjaar L.O.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSCOLLEGE
Veemarkt 56

externaat voorbereidende afd.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSOEFENSCHOOL externaat lager onderwijs
Minderbroedersgang 10
polyvalente beroepsschool
VRIJE MIDDELBARE SCHOOL externaat :6e, 5e, 4e humaniorakl.
Lat.-Wiskunde en moderne
Schuttersvest 53
KATH. NORMAALSCHOOL
Onder de Toren 13-14

ext. en int. 3e, 2e, 1 e humaniorakl.
en 4e normaaljaar

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
INTERNA AT — HALFINTERNAAT — EXTERNAAT

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR TIERPLEEGKUNDE
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 INDUSTRIMLE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; v oorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industri6le 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 diêtiek — Graduaat
Drie studiejaren.
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

OOK VOOR HEN

Eon 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

INTERNAAT — Onderwijs voor jongens vanaf 6 jaar — EXTERNAAT
Onder leading van priesters en toezicht van de Staat
Volledig lager onderwijs (6-14 jaar). Voorbereldend
tot alle onderwijs, Moderne Humaniora, Middelbare
Land- en Tuinbouwschool (1 3-1 6 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

St-gozelisiotituut - 4Eienen
Telsfoon 81.391

Sint-Jozefinstituut

Dochters van
Maria

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

Lager 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
Franstalig Sekretariaat
Handelsonderwijs
Middelbaar

Onderwjs

Sedert 1870 legt de

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

H. MAAGDCOLLEGE
Kerkstraat, 60, DENDERMONDE Tel.: 0521210.08
Rijke keuze van onderwijsvormen voor jongens
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Technisch onderwijs (handel, tuinbouw, mechanica)
Oude en nieuwe humaniora
Hoger technisch onderwijs le graad

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
Telefoon 127.87
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
Telefoon 144.23

544- 7.40/44,4414,444

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

5/. V4,e,e44,44z44/1,44.44 voott Veililee,s44.4%ite
St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

Bestuurd door de
Zusters van Liefde
van Gent

Diploma van

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

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

Meisje,
Gil die verlangt naar iets to verwezenlijken tijdens
uw jeugd ....
Waarom zoudt gij Been studies aanvangen van

Verpleegster
Alle inlichtingen kunnen aangevraagd worden aan het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool

Capucienenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. (016) 255 55

HUGER TECHNISCH INSTITUUT SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57

Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriele scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven

Afdeling Al le graad:
—
—
—

bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
laboratoriumassistent in klinische scheikunde
laboratoriumassistent in industriele scheikunde

Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

KARDINAAL

VAN ROEY-INSTITUUT

Zusters der Christelijke Scholen
VORSELAAR

I. NORMAALONDERWIJS:
— Lagere Normaalschool: Wetenschappelijke afdeling B
— Normaalschool voor Kleuteronderwijzeressen
II. MIDDELBAAR ONDERWIJS:
— Oude Humaniora: Grieks-Latijnse Afdeling
— Modeme Humaniora: Wetenschappelijke Afdeling A
Economische Afdeling
III. TECHNISCH ONDERWIJS:
— Afdeling Techniek-Wetenschappen
IV. HOGER, NIET-UNIVERSITAIR ONDERWIJS
— Middelbare Normaalschool
alle afdelingen naar de onderscheiden

keuzevakken

— Hoger Technische School van de le graad
Scheikundige en klinische afdeling

V. P.M.S.-CENTRUM EN GEZONDHEIDSCENTRUM

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

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is
een scherpzianig grafoloog. Maar
ons drukkersmerk waarborgt U dat
Ow drukwerk een uitstekende indruk maakt.

3-40

Wij drukken alles:

boekwerk, tijdschriften, handels- en
familiedrukwerk. Alles in een eigen,
moderne stijl, die prettig en verzorgd
aandoet.Wij houden hierbij rekening
met Uw wensen en willen ook U
graag adviseren en ten dienste staan.

L
.
.
drukker# Gregonushms
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 03404 -15711

Wilt Ge in geeft van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' ljdende ledematen geeft U dan aan

als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verithegassistente aan de

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

en nu
Haar 9'1 meuleken

N.Y. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact to treden

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 bij7. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

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

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

Speciale lessens

Dactylo - 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.

Voor Al uw Verzekeringen

"

SECURIT AS "

N.V.

De oudste verzekeringsmaatschappij van het land
Gesticht op 29 maart 1819
Gevestigd Kipdorp 46, Antwerpen 1

Tel. (03) 31.48.10. (16 lijnen)

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

BOUTiliATERIALEN
N.V. SCHEERDERS van KERCHOVE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [03] 76.35.01

ST.-NIKLAAS

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

Instituut Iminaculata
Konir1klijke 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.

KUNSTDRUKSCHOOL O.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na 6e leerjaar Lagere School.
A2 Hogere Secundaire Beroeps- en Tachnische 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.

Personalia
Prof. Dr. Jan Kerkhofs Geboren in 1924.
Doceert godsdienstsociologie aan de Theologische
Faculteit van de jezuieten te Heverlee en aan het
Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen
aan de Universiteit te Leuven. Nationaal proost
van het Verbond van Kristelijke Werkgevers.
Secretaris-generaal van het Internationale Informatiecentrum 'Pro Mundi Vita'. Onder zijn leiding verscheen in 1962 'De Kerk in Vlaanderen',
een pastoraal-sociologische studie van het leven
en de structuur der kerk. Adres: Waverse baan
220, Heverlee-Leuven.
Prof. Dr. P. J. Maan, geboren 1913. Studeerde
theologie in Amersfoort, Bern en Bazel. Priester
gewijd 1938. Promoveerde 1941 aan de Christkatholische Fakultat in Bern op proefschrift: 'C. J.
Barchman Wuytiers, Erzbischof von Utrecht
1725-1733' (Assen 1949). Sinds 1944 hoogleraar
voor Nieuw-Testament en Homiletiek aan het
Oud-Kath. Seminarie te Amersfoort. Tevens pastoor der kathedrale kerk van Ste Gertrudis te
Utrecht (sinds 1945). Van 1962-1965 waarnemer
bij het Vatikaans Concilie voor de Oud-Kath.
kerken. 1966 Deken van het Metropolitaan Kapittel. Adres: Willemsplantsoen 3, Utrecht.
Prof. Dr. Michel Dierickx S.J., geboren 1909.
Studeerde te Leuven, Rome (Gregoriana) en Oxford en promoveerde tot doctor in de kerkgeschiedenis aan de Gregoriana op 'De oprichting
der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder
Filips II. 1559-1570'. Professor in de kerkgeschiedenis aan de Theologische Faculteit der jezuieten
te Heverlee-Leuven, redacteur geschiedenis bij
'Streven' vanaf de oprichting. Publiceerde verscheidene boeken en talrijke artikelen in wetenschappelijke en vulgariserende tijdschriften; heeft
de leiding van de 'Historica'-handboeken voor
het secundair onderwijs. Adres: Waverse baan
220, Heverlee-Leuven.

Geert Bekaert, geboren 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Redactiesecretaris en kunstredacteur bij 'Streven', medewerker
bij 'De Standaard', B.R.T., 'Tijdschrift voor
architectuur en beeldende kunsten'. Publiceerde
o.a. 'Pop, het wezen van de kunst'. Adres:
Frankrijklei 91, Antwerpen.
Dr. Samuel IJsseling Geboren 1932. Stu-

aan de Rijksmiddelbarenormaalschool te Hasselt.
Adres: Rerum Novarumlaan 35, Korkeek-Lo
(Leuven).

Dr. M. A. Lathouwers, geboren 1932. Studeerde
Slavische taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Promoveerde in
1962 te Nijmegen op een dissertatie over de wereldbeschouwing van de Russische dichter Alexander Blok. Publiceerde, behalve een aantal essays
over de hedendaagse Russische literatuur in 'Kultuurleven', 'Streven', 'Oost-West' en andere tijdschriften, ook een 'Inleiding tot de hedendaagse
Russische letterkunde' (1965) en een monografie
over Tolstoj (1964). Een monografie over Dostojewskij verschijnt binnenkort. Adres: Parelmoerhorst 81, Den Haag.
Drs. J. M. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum te
Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Hektor de Bruyne, geboren 1917. Studeerde economie aan de Rijksuniversiteit te Gent en handels- en consulaire wetenschappen aan de St.Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen. Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'. Adres:
Ergo de Waellaan 5, Deurne-Antwerpen.
Jan P. Schuyf, geboren 1934. Pseud van L. van
Vlijmen. Studeerde filosofie en Slavische talen te
Amsterdam. Redacteur van het Deventer Dagblad. Adres: Jan Luykenlaan 86, Deventer.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion (I.A.D.) en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel (R.I.T.C.S.) te Brussel. Stage
aan de Universitó du Theatre des Nations te
Parijs. Programmator bij de filmdienst van de
Vlaamse Televisie. Adres: Frederik van Eedenplein 4, Antwerpen.

J. Groot, geboren 1942. Publiceerde o.a. in
'Maatstaf', 'Hitweek', 'Barbarber' en het 'Algemeen Handelsblad'. Is werkzaam in het boekenbedrijf. Adres: De Wittenkade 10 III, Amsterdam-W.

te Amsterdam.

Marc Callewaert, geboren 1921. Kunstredacteur
en kroniekschrijver bij Gazet van Antwerpen.
Medewerker B.R.T. en Nieuwe Rotterdamse Courant. Laureaat Vlaamse Journalistenprijs (1961),
Duitse Reportageprijs (1964), Signaalprijs 1960
voor de kunstkritiek. Stichtte de Groep 58 en
organiseerde, als leider van het kunstcentrum
Hessenhuis, in 1959 de eerste internationale tentoonstelling van spatio-dynamische kunst in Belgie. Adres: Boudewijnstraat 3, Antwerpen.

Dr. Eugene Van Itterbeek, geboren in 1934. Stu-

Paul Mertz, geboren 1938. Staffunctionaris op

deerde theologie te Rome en filosofie te Leuven.
Promoveerde aldaar in 1964 op 'Heidegger, denken en danken, geven en zijn'. Is professor in de
filosofie aan het Theologisch Instituut te Eindhoven en aan het Theologisch Studiecentrum te
Nijmegen. Adres: Augustijnendreef 15, Eindhoven.

T. van der Stap: geboren 1934, studentenpastor

deerde rechten, wijsbegeerte en letteren te Leuven. In 1966 gepromoveerd tot doctor in de letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden op het
proefschrift: 'Socialisme et poesie chez Peguy.
De la 'Jeanne d'Arc' a l'affaire Dreyfus' (Paris,
M. J. Minard, 1966). Andere werken: 'Panorama
van de hedendaagse Franse letterkunde' (1964) en
'Spreken en zwijgen. Essays' (1965). Leraar Frans

een groot Amsterdams reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe
Amsterdamse Galerie Pribaut (Wibautstraat 133).
Adres: Reinier Vinkeleskade 69 II, Amsterdam-Z.

Typografische verzorging en tekeningen: Jacques Janssen GKf.
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Om de kern van het kerkelijk ambt W. Boelens
Kern-homofilie

1■11MEM MIE

S. De Batselier
4111111/■■=la.
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Een interpretatie van Flannery O'Connor
Aanpassing in de militaire dienst
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E. Vorlat

C. Somers

Mit

Au hasard Balthazar van Robert Bresson E.DeKuyper
De mythe van de universiteit K. Posthumus

Streven, 20e jaargang. Voortzetting van Studien, 96e jaargang
Streven, Vlaanderen, 34e jaargang
Hoof dredactie

F. Van Bladel S.J., Frankrijklei 91, Antwerpen. Tel (03) 328828
G. J. Adriaansen S.J., Valeriusplein 20 11, Amsterdam
Administratie

Waverse baan 220, Heverlee, Leuven. Tel. (016) 27401
Postch. Streven 884.67, Leuven — of: P.C.R. 832.04 Kredietbank Heverlee
voor nr. 3704/13/81770 Streven.
Abonnementen

Voor Belgie 330 Fr. (175 Fr. voor het halfjaar).
Buitenland: 350 Fr. (200 Fr. voor het halfjaar);
to storten op P.C.R. 884.67, Streven - Leuven.
Afzonderlijke nummers: 35 Fr.
Nadruk van artikelen uit dit nummer zonder verlof van de redactie is verboden

431 Om de kern van het kerkelijk ambt / W. L. Boelens
440 Kernhomofilie / Steven De Batselier
449 Unievrsiteit: mythe, idee, vorm, beeld / K. Posthumus
457 Over aanpassingsmoeilijkheden in de militaire dienst / C. J. A. Somers
472 De verschroeiende kracht van Gods barmhartigheid / Emma Vorlat
482 De Meermin van Hella Haasse / B. F. Van Vlierden
486 Herwaardering van het Bauhaus in het Oosten / C. J. Boschheurne
493 Au hasard Balthazar van Robert Bresson / Eric De Kuyper
500 Politiek Overzicht
Internationaal: Rhodesie, Vietnam, NAVO, West-Duitse Bondsrepubliek;
Nederland: Het kabinet Zijlstra loopt / J. M. H. Oomes
Belgie: Conflict Union Miniere - Kongo, Exit Baron Pierre Nothomb, Onzeker begrotingsevenwicht, Artsenstaking I Hector de Bruyne
Forum

508 AFPRO, Kerken en honger in India / Jan Kerkhofs
510 Het credo van Dr. Corn. Verhoeven / T. van der Stap
512 Bestsellers / L. A. Rood
513 De kerk van Vaticanum II / Jos Vercruysse
515 Nieuws in de Nederlandse literatuur / J. Groot
516 Boekbesprekingen

Om de kern van het kerkelijk ambt, p. 431
De benadering van het kerkelijk ambt kan niet geschieden vanuit de tegenstelling tussen synodaal en hierarchisch ambt, maar, zoals de Nieuw-testamentische
en vroegkerkelijke bronnen aangeven, door een synthese van beide aspecten.
Dit kan een nieuwe aanzet vormen tot oecumenisch gesprek.

Kern-homofilie, p. 440
Een televisie-uitzending heeft onlangs voor de brede massa van het Vlaamse
publiek het grote taboe doorbroken rond het fenomeen van de homofilie en de
homosexualiteit. Aan een van de deelnemers aan dit gesprek heeft de redactie
gevraagd, vanuit zijn wetenschap het onderwerp nader en uitvoeriger te belichten.

De universiteit: mythe, idee, vorm, beeld, p. 449
De ontmythologisering van staat en kerk maken wij aan den lijve mee. Ook de
universiteit blijkt niet zonder meer de oude alma mater te zijn, maar evenzeer
een harde meesteres — een dure maitresse. Wat gevraagd wordt is een operationalisering: niet slechts op het gebied van bouwplannen, materiele uitbreiding en
kosten, maar evenzeer, zo niet meer, op het gebied van onderwijs, research en.
examens. De oplossing zal moeten worden gezocht binnen de eigen gemeenschap, in onafhankelijkheid van de staat en van het bedrijfsleven.

Over aanpassingsstoornissen in de militaire dienst, p. 457
De vervulling van de militaire dienstplicht gaat hoe langer hoe meer gepaard
met aanpassingsstoornissen bij de jonge dienstplichtige. Naast het feit dat,
vooral na de laatste wereldoorlog, de fysieke en geestelijke volwassenwording
in een onoverzichtelijke stroomversnelling is geraakt, ziet de auteur als voornaamste oorzaak voor deze aanpassingsstoornissen de toenemende discrepantie
tussen de in snelle dynamische ontwikkeling geraakte civiele leefwereld van de
jonge mens en de relatief statische en traditionele militaire samenleving.
De gezagsproblematiek en het beleefde recht op anarchie van vele hedendaagse
jonge mensen wordt hier op niet te ontwijken wijze geconfronteerd met de
hierarchie en opgelegde tucht en discipline binnen de krijgsmacht. De auteur
hanteert een biologische adaptatie- en 'stress'-hypothese als verklaringswijze
voor de aanpassingsstoornissen. Tevens tracht hij middelen aan te geven voor
een vroegtijdige herkenning voor deze stoornissen en voor het zoveel mogelijk
voorkOmen hiervan.

De verschroeiende kracht van Gods barmhartigheid, p. 472
Flannery O'Connor (1925 - 1964) heeft slechts een heel beperkte produktie op
haar naam staan, maar daarmee wordt zij dan toch tot de beste Amerikaanse
romancieres gerekend. Haar werk wortelt in een drievoudige traditie: haar
burgerlijke familie, haar gelovig katholicisme, haar Zuidelijk-literair temperament. Met deze drie componenten zal een interpretatie van haar werk steeds
rekening moeten houden.

De meermin van Hella Haasse, p. 482
De voorlaatste roman van H. Haasse wordt hier vooral benaderd via de inwendige structuur. Daaruit blijkt de roman op vijf verschillende niveaus geldig te
zijn en tussen deze niveaus bestaat er een organische relatie. Dit is iets anders
dan polyinterpretabiliteit. Indien een sterk gearticuleerde structuur een criterium van densiteit is, dan bezit De Meermin deze in hoge mate. De roman
komt bier voor als een poging om de werkelijkheid zin te geven en vervult een
onmisbare existentiele functie.

Herwaardering van het Bauhaus in het Oosten, p. 486
In de DDR komt men tot een herwaardering van het 'Bauhaus', het instituut
dat in de Weimarperiode de belangrijkste figuren uit de moderne kunst bijeen
bracht. Deze herwaardering kan belangrijk zijn niet alleen voor de kunst in
Oost-Europa, maar ook voor de politieke ontwikkeling.

Au hasard Balthazar van Robert Bresson, p. 493
Een (film)regisseur heet in het Frans een 'metteur en scene'. Robert Bresson zou
men een 'metteur en ordre' kunnen noemen. Hij neemt stukken realiteit en zet
die samen in een bepaalde orde. Het enige wat hem interesseert, is wat er achter
de werkelijkheid ligt. Maar hij kent slechts wat zichtbaar en werkelijk is. Het
enige wat hem interesseert is daarom de zichtbare werkelijkheid.

Om de kern van het kerke* ambt
W. L. Boelens S.J.

Een principiele discussie over het kerkelijke ambt, welke naar de bijbelse princiepen en wezensbepaling vraagt, is een moeilijke zaak geworden. Meer dan
ooit gaan we beseffen, dat het ambt in de Kerk van Christus een mysterie is
volgens vele dimensies. Het is geen eenvoudige zaak, de presbyteriaal-synodale
kerkstructuur uit het Nieuwe Testament of te lezen. Nog onmogelijker lijkt me
de poging, een radicale zelfstandigheid der plaatselijke gemeente voor nieuwtestamentisch te doen doorgaan. Deze twee standpunten hangen eng samen,
zoals we nog zullen zien, maar het laatste lijkt nog aanvechtbaarder dan het
eerste.
Maar ook de episcopale kerkstructuur van het oosterse en westerse katholicisme
is in meervoudige zin een mysterie geworden. Ook voor deze episcopale structuur kan men zich niet zó direct op de bijbelse gegevens beroepen als we het
enige eeuwen deden voorkomen: de bisschoppen zijn de opvolgers der apostelen.
Er zit meer waarheid in dan protestanten van een vroeger verleden wilden
erkennen, maar minder vanzelfsprekendheid dan de katholieken bij hun polemieken beweerden.
Gezien de belangrijke discussies welke in Nederland enkele maanden lang
werden gevoerd over het moderne priesterbeeld en ambtsbeleving, lijkt een
samenvattende beschouwing over het kerkelijk ambt van belang. En dit niet het
minst voor een gesprek binnen de Oecumene, waar toenadering in de ambtsvraag een der belangrijkste kwesties blijft, zowel in de ogen van de protestanten
als van de orthodoxen. Zij vragen ons, wat wij daarin bij alle bewegelijkheid
als kern en minimum menen te moeten belijden.
Men kan gerust zeggen, dat de bijbelse gegevens door de verschillende scholen
en methodes zo alzijdig zijn bestudeerd, dat we niet veel verrassingen meer te
verwachten hebben en dat vele vragen zullen blijven staan. Bij de duiding en
waardering dezer gegevens gaat men echter tamelijk ver uiteen, daar de schrijvers uitgaan van en vergelijken met hun eigen kerkstructuur, welke zij proberen
te rechtvaardigen. En ieder kan genoeg feiten en achtergronden aandragen die
de eigen ambtsvorm verdedigen. Een overzicht van de exacte exegetische gegevens omtrent het ambt in het Nieuwe Testament kan men in de moderne protestantse en katholieke lexica vinden. Daar valt een grote overeenstemming op.
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Alle schrijvers zijn wel van mening, dat de bijbelse gegevens niet in een overzichtelijk schema onder te brengen zijn. De ontwikkeling der verschillende
ambten kan evenmin nauwkeurig beschreven worden als de taakomschrijving
van ieder. Hier komt bij, dat er in de Nieuw-testamentische 'ambtenkatalogen'
ettelijke functies voorkomen welke geen apart ambt insluiten doch een min of
meer accidentele 'bezigheid' aangeven.
Tot kortsluiting in menig oecumenisch gesprek draagt bij, dat de verschillende
christelijke confessies wel de benamingen maar niet de inhoud van hun ambt in
huidige vorm zonder meer tot het Nieuwe Testament kunnen herleiden. De bij
de katholieken gebruikelijke term 'priester' dekt zich bijv. niet met de Nieuwtestamentische 'presbyter', welke eerder stamoudste, ouderling of 'vroede vader'
betekent, in aansluiting aan het oudtestamentische en synagogale taalgebruik.
De bijbelse schrijvers vermijden vermoedelijk met opzet de term 'priester' voor
hun ambtsdragers, om een onderscheid met het Oude Testament en misschien
ook wel met de niet-joodse religies aan te geven. Voor hen kon de term 'priester', welke primair aan een offerfunctie deed denken, gemakkelijk tot misverstand aanleiding geven.
De presbyters of 'oudsten' oefenden vermoedelijk een kerkelijke functie naast
hun profaan beroep uit, en wel in een groep of college van 'vroede vaderen'.
Dit was zeker in de aanvangsfase van de kleine gemeente het geval. Welke
functies hun ambt op het vlak van verkondiging, sacramentele bediening en
kerkelijke leiding omvatte, wordt niet helemaal duidelijk. Indien we er van
uitgaan, dat deze 'oudsten' ook de cultische diensten van Doopsel en Eucharistie
leidden en de — zij het vergeestelijkte — offergedachte aan de eucharistische
instellingsverhalen van de synoptische Evangelien beslist niet vreemd is, moeten
we toch beklemtonen, dat deze cultische priesterfunctie slechts een aspect van
Christus' drievoudig ambt aangeeft. Naast de priesterlijk-cultische functie heeft
de 'priester' evenzeer een verkondigende (profetisch-lerende) en pastorale (eventueel herderlijk-juridische) taak uit te oefenen. Derhalve kan de term priester
en de uitsluitend priesterlijk-cultische visie op en beleving van het ambt aan
katholieke zijde tot grof misverstand van het ambt in bijbelse zin aanleiding
geven: niet het minst in de oecumenische contacten. Dit geldt vooral in onze
tijd, waarin men terecht de klemtoon legt op de saeculiere dimensies van onze
christelijke opdracht in de wereld, op de profetisch-duidende opdracht van
Kerk en ambtsdragers, welke met gebed en cultus niet volbracht is. Rond de
liturgische gemeenschapsvormen dient aan de saeculiere gemeenschapsvormen
van beroep en ontspanning voor de diverse leeftijden en standen evenzeer
aandacht te worden gegeven, waarin de 'priesterlijke' ambtsdrager zijn herderlijke visie van profeet tot uitdrukking dient te brengen. Deze bijbelse confrontatie zal grote gevolgen van praktische waarde moeten krijgen voor het moderne 'priesterbeeld' der huidige discussies.
Uit het voorgaande kan men begrijpen, dat de calvinistische traditie — waartoe
we ons gezien de Nederlandse situatie beperken — voor haar visie op het drievoudige ambt (dominees/leraren, ouderlingen/herders voor zielzorg en leertucht, diakenen voor het sociaal-charitatieve werk) zich op de bijbelse ouder-
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lingen beroept. Dit beroep is echter eveneens zeer aanvechtbaar, indien we de
verhouding van de dominees/leraren en de ouderlingen vergelijken met de
bijbelse gegevens. Aan de ene kant berust de leiding der gemeenten bij de
dominees, zowel theologisch als herderlijk, terwijl we exegetisch geen eigenlijke
taakomschrijving van de nieuwtestamentische leraren kunnen aangeven. Van de
andere kant berust de secundaire werkzaamheid van leercontrole bij de ouderlingen, wier functies of invloed volgens de bijbelse gegevens veel belangrijker
blijken te zijn. Indien men het ambt van dominee en ouderling beide op de
presbyters terug wil voeren, wordt de toestand voor een beroep op de bijbel
niet overzichtelijker. In feite komt de functionele plaats van de dominee trouwens sterk overeen met die van de katholieke priester, wat tot de uitdrukking
'domineeskerk' aanleiding heeft gegeven!
Hieruit moge het gevaar blijken dat men loopt bij een overspringen van vijftien
eeuwen ambtsontwikkeling met een nieuw beroep op bijbelse gegevens. Waarmede ik niet heb willen zeggen, dat iedere wending in de kerkelijke traditie van
het ambt ongeoorloofd of onverantwoord zou zijn. De reformatorische christenen zouden er echter goed aan doen, die kritische vragen omtrent het ambt
serieus te nemen en opnieuw te doordenken. Het lidmaatschap van de Wereldraad eist dit reeds, waar immers de orthodoxe christenen partner zijn.
Eenzelfde probleem treedt er op bij een vergelijking van de huidige 'bisschopsfiguur' met de nieuwtestamentische 'episcoop'. Ook bier is het niet duidelijk of
en in hoeverre er in de bijbelse tijd een functieverschil met de presbyter aanwezig is geweest. Met de groei der gemeenten zal er een functionele specialisatie opgetreden zijn, waarvan men de sporen in de bijbelse geschriften vagelijk
aan kan wijzen. Een scherpe functionele onderscheiding tussen episcoop en
presbyter is in ieder geval niet duidelijk aan te geven, zodat men zich voor het
'goddelijk recht' van het drievoudig ambt episcoop-presbyter-diaken niet simpelweg op de bijbel kan beroepen.
Indien men het diaconaat tot de gegevens van het onveranderlijk goddelijk
recht rekent — een term waarmede de theologen voorzichtiger om moesten
springers client men zich te realiseren, dat dit ambt relatief lange tijd na
Christus' dood is ingesteld. Wat weer niet betekent, dat de Kerk in latere tijd
dit ambt af kan schaffen of zonder pastorale functionering laten!
Bij bovenstaande onzekerheden en onoverzichtelijkheden hoeven en kunnen we
het met laten. Deze zullen ons integendeel moeten aanzetten tot een hervatting
van de gesprekken tussen de reformatorische en katholieke richtingen. Kennis
van de inzichten van Calvijn en Luther moesten daar reeds toe aanzetten:
Luther heeft zeer duidelijk een bisschopsfiguur gewenst en vele lutherse landskerken noemen de voorzitter van hun synode weer bisschop (normalerwijze
zelfs voor het leven, wat een ambtsroeping in bijzondere zin insluit) en Calvijn
heeft gedacht aan een episcopale superintendent, aan wie de leertucht toegewezen moest worden.
Al kan men zich voor de drievoudige ambtsverdeling van episcoop-presbyterdiaken ook niet simpelweg op het Nieuwe Testament beroepen, toch tekent
deze trits als waste ambtsverdeling zich in de bijbel onmiskenbaar af, zodat
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protestantse exegeten in verlegenheid spreken over 'friihkatholische Tendenzen'
in de latere nieuwtestamentische geschriften. Indien men daarbij uitgaat van
een waarde-onderscheidend oordeel over de verschillende bijbelse geschriften,
is de Canon in het geding. Sommige exegeten trekken deze consequentie, waardoor de nood nog vergroot wordt.
In Phil. 1, 1 schijnen de 'bisschoppen en diakens' reeds vaste titels geworden te
zijn, waaraan een vaste functiebepaling verbonden gedacht moet worden. In de
Brieven aan Titus en Timoteiis hebben bisschoppen en diakens blijkbaar reeds
bekende ambtsfuncties, terwijl we daarnaast ook van een college presbyters
horen. Daarbij hebben Titus en Timoteiis blijkbaar een opdracht tot regionaal
toezicht, wat zowel aan de apostelen als aan onze huidige bisschopsfiguur doet
denken.
Wat in de laatste bijbelse geschriften vagelijk doorschemert, is plotseling heldere feitelijkheid bij de apostolische Vaders Clemens van Rome en Ignatius van
Antiochie: presbyters rond een regionale episcoop. Daar we geen disputen of
polemiek tegen deze ambtelijke structuur waarnemen, moet de Kerkgemeenschap deze ontwikkeling als apostolische trouw gezien hebben. Ze voelden zich
aan deze vorm gebonden. Het laatste doorslaggevend historisch argument voor
de waarde en eventuele noodzaak van de episcopale structuur stamt dus uit de
tijd der apostolische Vaders.
De klemtoon lag echter niet op de monarchale maar op de regionale aard van
de bisschoppelijke functie. Een episcoop als Ignatius van Antiochie vertegenwoordigt de eenheid van een priestercollege en gemeente in hun samenhorigheid met andere gemeenten van de Kerk. Met hen weet men zich verbonden,
zoals de bisschoppelijke vriendenlijsten getuigen: zij registreren het recht op de
liturgische intercommunie van de betreffende lokale kerken. Naast de synodale
collegialiteit van de bisschop met zijn priestercollege treedt tevens de synodale
collegialiteit van Ignatius met alle bisschoppen en gemeenten welke hij op zijn
gevangenschapsreis bezoekt, aan het licht. Men kan hierin zien, hoe de eenheid
en wereldwijde katholiciteit in het bisschopsambt verankerd ligt, zowel voor de
lokale gemeente als voor de verzamelde gemeenten der wereldkerk. In de lokale
gemeente wordt deze liefdeseenheid gegarandeerd door de meer monarchaleverticale structuur, welke echter door de horizontale verbindingen met het
priestercollege in een democratisch evenwicht dient gehouden te worden. De
term 'monarchisch episcopaat' is een belast begrip en roept bij de reformatorische christenen onontkomelijk gedachtenassociaties op met eenzijdig verticale
en zelfs dictatoriale leiding. En men moet zeggen, dat zij daartoe gegronde
redenen hebben, want in de loop van het konstantijns, karolingisch en middeleeuws tijdvak nam de bisschoppelijke kerkbestuurder de vormen (kleding, titulatuur en bevelvoering) over van de hoogste staatsfunctionarissen. Deze image
heeft de waarde van historische relativiteit, heeft niets van doen met 'goddelijk
recht', past niet in het raam van modern leiderschap en strijdt met het bijbelssynodale gegeven van het presbytercollege.
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De moderne katholieke theologie over de collegiale aard van het bisschopsambt, welke in eerste aanzet in de conciliaire stukken van Vaticanum II is
vastgelegd en verder ontwikkeld dient te worden, sluit op bovenvermelde
bijbelse confrontatie aan. Tijdens het laatste concilie sprak men voornamelijk
over de collegialiteit der bisschoppen onderling, inclusief de pauselijke bisschop.
Aan deze interbisschoppelijke collegialiteit van interlokale en mondiale wijdheid
ligt echter de lokale collegialiteit van de bisschop met zijn priestercollege ten
grondslag. Deze lokale collegialiteit, welke in de loop der geschiedenis steeds
minder is gaan functioneren toen de priesters als 'verlengde arm' en als 'zetbazen' van de bisschop beschouwd gingen worden met eenzijdige beklemtoning
van 'passieve gehoorzaamheid' aan de bisschop, maakt eerst de interlokale
bisschoppelijke collegialiteit mogelijk. We dienen namelijk te bedenken, dat het
lekenelement in het bijbelse presbytercollege vermoedelijk sterk vertegenwoordigd was en dat de leden van het college niet allen sacrale vrijgestelden waren
in onze moderne zin. Indien men het presbytercollege in deze rijk gedifferentieerde zin opvat, kan de bisschop zich als leider van de lokale geloofsgemeenschap werkelijk als vertegenwoordiger en spreekbuis van de lokale kerk beschouwen bij het interlokale bisschoppenconcilie, waar dan de gehele wereldwijde kerk in haar pluriformiteit vertegenwoordigd is. Op deze basis en in dit
kader is iedere bisschop met het gehele episcopaat verantwoordelijk voor het
bestuur van de gehele kerk. Zo gezien heeft het bisschopsambt ten diepste en in,
alle dimensies een collegiale en synodale structuur, zodat het een fout uitgangspunt is, zowel bij de binnenkerkelijke als bij de interkerkelijke theologie, de
episcopale en presbyteriale kerkstructuur naast of tegenover elkaar te stellen.
Het episcopaat dient te functioneren in een synodale structuur. Concilie, bisschoppenconferentie en pauselijke bisschoppenraad behoren tot een wezenlijk
structuurelement van de kerk.
Het kan wel eens de eigen-Nederlandse bijdrage voor de wereldkerk zijn, met
dit groeiend geloofsgegeven — dat het gevaar in zich draagt een abstracte
geloofstheorie te blijven — ernst te maken. Het Pastoraal Beraad tot een Nederlands Provinciaal Concilie kan een uitdrukking zijn van de bisschoppelijke
lokale collegialiteit met de kerk in al haar geledingen. Ook tijdens de nationaalNederlandse discussies over de Biecht en de Eucharistie kwam op praktische
wijze de lokale bisschoppelijke collegialiteit aan het licht: de discussies over
deze themata konden vrijelijk in alle geledingen gevoerd worden, voordat het
episcopaat de disputen — en dan nog slechts op voorlopige wijze — afrondden
met een herderlijk schrijven. Ettelijke katholieken, en niet slechts in Nederland,
verwachtten aan het begin van de discussies een duidelijk afgrenzend woord
van de bisschoppen, denkend vanuit en vertrouwend op een voorbij patroon
van leadership. Men moet echter zeggen, dat de bisschoppen bij de aanvang
van de discussies niet in staat waren een nieuw houtsnijdend woord op een
nieuwe probleemstelling te formuleren vanuit een ivoren toren: iedere situatie
is zeer persoonlijk en dient dus van onderop gedifferentieerd doorlicht te worden. Wel hadden de bisschoppen vanuit de traditie een oud woord kunnen herhalen, dat echter geen sluitend antwoord geweest was. De vorm van het colic-
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giaal leiderschap, pendant van democratisch leiderschap, vraagt meer tijd en
dus langere onzekerheid dan de korte procedure van het unilaterale bevel, doch
houdt ook meer rekening met de menselijke vrijheid, welke op het geloofsterrein de grootste ruimte vraagt. De lange weg van het collegiale beraad beantwoordt met alle risico's meer aan de evangelische Boodschap dan het apodictische woord, gesproken vanuit een eenzijdig opgevatte monarchaal-bisschoppelijke kerkstructuur.
Deze nieuwe visie op en eisen aan het bisschoppelijk leidersgedrag sluiten niet
alleen aan op het bijbelse ambt als dienstbare diaconie, maar ook op de moderne theologie omtrent de Kerk als dialogisch zoekend Volk Gods. Noch Kerk
noch ambtsdragers kunnen het Woord Gods, de duiding van de christelijke
opdracht in de moderne wereldsituatie, eenvoudig en direct van boven of verkondigen. Het Woord Gods gebeurt in de Kerk, het wordt langzaam geboren
in de Kerk met inschakeling van alle ledematen onder de bevruchtende leiding
van de H. Geest. Als refs- en lotgenoot binnen het pelgrimerend Volk Gods
begeleidt de bisschop het groei- en discussieproces, om uiteindelijk met overzicht over de velerlei aspecten een normerend en autoritatief woord te kunnen
spreken. Het grootste bezwaar van reformatorische zijde tegen het bisschopsambt komt voort uit de bezorgdheid, dat het algemeen priesterschap der gelovigen erdoor in gevaar wordt gebracht. Dit is geen ongegronde vrees, als we de
kerkgeschiedenis overzien alsmede de huidige inspanning om tot een theologie
over het lekendom en tot een functionering van het lekendom in de Kerk te
komen. De tegenstelling van het bijzondere en het algemene ambt liep zowel
aan katholieke als aan protestantse zijde op klerikalisme uit.
Boven hebben we de bijbels-historische indicaties voor de episcopale kerkstructuur aangegeven, welke eerst in de laatste nieuw-testamentische geschriften
enigszins duidelijker contouren kregen, om bij de apostolische Vaders als Ignatius van Antiochie onbetwist een bisschoppelijke kerkelijke leider te vinden.
Deze lijn wordt ook aan reformatorische zijde herkend, doch als een mogelijke
en niet als een noodzakelijke structuur erkend. Het zou een vraag zijn van
organisatorisch rendement en niet van trouw aan apostolische inrichting. Wanneer het collegiale en synodale aspect, de christelijke vrijheid en het Geestbezit
van de lekengelovige duidelijk worden erkend, kan men aan reformatorische
zijde groot respect voor een episcopaal geleide Kerk tot uitdrukking brengen,
zoals uit de waardering voor Mgr. Bekkers bleek. De episcopale structuur heeft
de mogelijkheid in zich, gestalte te geven aan een diaconale autoriteit, waaraan
onze tijd meer dan ooit behoefte heeft. Is deze erkenning echter voldoende?
Hoe kan men een zekere noodzaak van de episcopale structuur adstrueren op
theologische gronden, welke de basis vormen voor de bijbels-historische ontwikkeling?
Het bijzonder ambt, gezien als eenheid van bisschop en priestercollege, staat
niet in tegenstelling doch in enge verbinding met het algemeen priesterschap
der gelovigen. Het bijzonder ambt is juist nodig voor een goed ontvangen en
vruchtbaar uitoefenen van het algemeen priesterschap van de leek. Door de

437

Om de kern van het kerkelijk ambt

officiele bediening en bedienaar van Doopsel en Vormsel krijgt de begenadigde
kracht en machtiging tot heiliging van de wereld, tot christelijke vermenselijking
van zijn wereldse leefsituatie in gezin, beroep en cultuur. Niemand kan zichzelf
dopen, noch rechtens een eigen christelijke weg tot God bouwen, noch een eigen
christelijke geloofsgemeenschap stichten: „zij lieten zich dopen, sloten zich
aan (bij een bestaande gemeenschap)" Hand. 2, 41. Maar eenmaal levende in
die geloofsgemeenschap heeft men recht en macht tot zending in de wereld, en
dit niet als private aangelegenheid maar als officiele machtiging. Voordat men
lid wordt van de hierarchisch-ambtelijke Actio Catholica doet men rechtens
aan de actio catholicorum, zoals Karl Rahner en Y. Congar terecht hebben
bevochten. Anders kon men inderdaad van een klerikalistische Kerk spreken,
waar alle initiatieven slechts van de clerge uit zouden kunnen gaan. Maar hier
blijft staan, dat de officiele Kerk en ambtsdrager aan de geboorte van de
christelijke lekenzending wezenlijk de aanzet geven.
Men wordt echter niet alleen christen door zich op het autoritatieve verkondigingswoord bij de bestaande geloofsgemeenschap aan te sluiten: men blijft
slechts in de ware zin christen door zich blijvend met die geloofsgemeenschap
te identificeren, zoals dat gebeurt in de eucharistische vieringen, voortzetting
van de doopbelijdenis en doopheiliging, waarbij de Kerk wederom door haar
ambtsdragers officieel vertegenwoordigd is en de leek in zijn zending hernieuwd
en door de Geest bezield wordt.
Zoals de Kerk er is voor de wereld, voor dienstbaarheid aan de wereld, zo is
het apostolisch ambt er voor de dienstbaarheid aan de leek, waarbij wereld en
leek hun eigenheid bewaren en tot werkelijke partner in de dialoog worden,
hoezeer dit in de geschiedenis ook vergeten mag zijn. Het aparte van de lekenzending wordt bepaald door zijn intieme verbondenheid met de wereld en met
de wereldse waarden. Het is ook waar, dat pas in de wereld eigenlijk de christelijke heiligheid tot haar recht komt. Maar evenzeer is waar, dat de bezieling
tot die taak in de wereld uitgaat van de kerkelijke verkondiging en 'anamnese'.
Een nederige en indirecte taak van de ambtsdragers, waarmede velen zich
blijkbaar maar moeilijk verzoenen. Zij vormen echter de ondergrond en achtergrond van de kracht der lekenmacht en lekenovertuiging. Waarbij de eigen
waarde van de lekenzending weer tot uitdrukking komt in de mogelijkheid en
plicht om vanuit hun praktische ervaringen in de wereld kritisch de normen en
bezielende prediking van de ambtsdragers te checken aan de concrete situaties
in die wereld. Zo zijn zij werkelijk partners met een eigen inbreng in de dialoog,
welke een eenzijdig en klerikalistisch door de ambtsdragers geleide Kerk corrigeren.
Indien we de noodzakelijke synodale herstructurering der katholieke kerk
erkend hebben en de dialectische beinvloeding van het bijzonder en algemeen
ambt aangaven, menen we, dat er over het ambt zinvol een nieuw gesprek gevoerd kan worden tussen de confessies. Het zal dan 66k gaan over de wijding
en de apostolische successie of ambtsopvolging. Uit het bovenstaande zal echter
reeds duidelijk geworden zijn, dat we het priesterschap niet meer zo uitsluitend
sacraal-cultisch zien als in het verleden wel het geval was en dat de wijding
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geen magische greep op en bemiddeling van 'het heilige' garandeert. Het denken
en spreken in juridische categorieen over de randverschijningen, wanneer een
sacrament nog juist geldig was ondanks menselijke 'vormfouten', gaf ruimschoots aanleiding tot misverstaan. De handoplegging garandeert geen ideale
Christusverschijning in de bisschop of priester en dus ook geen apostolische
voortzetting in de diepe zin van het woord. Waarmede echter ook niet gezegd
is, dat handoplegging en gezagsoverdracht een vrije zaak van de volgende
geloofsgemeenschap is. Zo heeft de vroege christenheid, zonder welke wij niet
zouden bestaan in Christusgeloof, het nooit opgevat. Vorm en voorwaarden
voor de kerkelijke machtsoverdracht zullen vooral in de aanvang zeer verschillend zijn geweest, doch het is uit het Nieuwe Testament wel duidelijk, dat men
naast respect voor allerlei Geestgaven in de gewone gemeenteleden heel bijzonder gebonden was door het Godswoord van de ambtsdragers.
Na deze gedeeltelijke kritische kijk op de eigen ambtstheologie moge tot slot
aan de Reformatie, en wel vooral aan de calvinistische traditie met klem de
vraag gesteld worden, of in hun synodale structuur met gemeentelijke autonomie wel voldoende de nieuw-testamentische visie op de interlokale eenheid der
Kerk tot uitdrukking komt. Mist men dan niet vaak het zicht op en de verantwoordelijkheid voor de Kerk in heel haar grootte, kwalitatief en kwantitatief?
Op het ambt toegespitst: er is op bijbelse en patristische gronden veel voor te
zeggen, dat de lokale gemeente een stem heeft in de keuze en aanvaarding van
een plaatselijke pastor, maar vervalt men niet tot een kleinsteeds onderonsje,
indien men zich als dominee in het ambt laat bevestigen door een familielid als
vader of broer, of door een bevriende theologieprofessor? Ons inziens komt
dan de officiele binding met de Kerk in haar geheel te weinig tot uitdrukking.
De ambtsbevestiging dient toch niet tot een familie-aangelegenheid te worden.
De 'katholieke' dimensie zou reeds meer tot uitdrukking komen, indien de
bevestigende ambtsbroeder een officiele zending van de provinciale of landelijke synode zou ontvangen en tot uitdrukking brengen. De door de Reformatie
hogelijk geachte Paulus gaat ons in dat grootkerkelijke denken voor, indien hij
zich er ijverig toe zet de verbindingen met de kerk van Jeruzalem en Antiochie
levend te houden. Ook op het vlak van geloofsinzicht en pastorale praktijk zal
Paulus zich confronteren met de leiders der andere kerkelijke gemeenten tot
aan een concilie toe.
Nu wij als katholieken in theorie en praktijk ernst maken met een synodale en
collegiale ambtsvervulling — mede op instigatie van reformatorische zijde —
en wij een simplistische keuze tussen de episcopale en presbyteriale kerkstructuur afwijzen, durven we de Reformatie met meer recht vragen, de bijbel nader
te onderzoeken op de bisschoppelijke zijde van het apostolische ambt. Dient er
dan geen groter gezag aan de verkondiging van het Woord Gods door voorganger of dominee worden toegekend, waar de gehoorzaamheid aan dat Woord
in zeer grote mate afhankelijk wordt gemaakt van de instemming der hoorders?
De gemeenteleden hebben op grond van de Geestgaven stellig de bevoegdheid
te oordelen over de christelijke inhoud van de prediking der ambtsdragers, doch
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naast de apostelen — met een heel eminent gezag — hebben ook Titus en
Timotetis een gezag tegenover de gemeente, die pas een waar leiderschap mogelijk maakt. Daarmede is de heilsdoorgave nog niet met de ambtsdrager vereenzelvigd, de grote vrees van de Reformatie.
Ons inziens zal het interkerkelijke oecumenische contact de waardering voor
het ambt der reformatorische voorgangers doen groeien. Want indien de Doop
in de Reformatie dieper dan ooit wordt erkend, dan ook het Kerkzijn der
Reformatie en daarmede tevens het ambtelijke leiderschap op vlak van verkondiging en sacramentele bediening, hetgeen het intenser functioneren van het
algemeen priesterschap zal bevorderen.
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Kern-homofilie
Steven De Batselier

De homosexualiteit is zo oud als de mensheid zelf. Nieuw is alleen het feit,
in de westerse cultuur althans, die op het ogenblik immers gekenmerkt wordt
door grotere openheid en echtheid, dat zij meer in de openbaarheid treedt.
Nieuw is ook de wetenschappelijke aanpak van het fenomeen: meer dan ooit
willen de mens-wetenschappen, uitgerust met geeigende methodieken, de menselijke werkelijkheid in haar concrete gegevenheid benaderen.
Slechts heel geleidelijk en moeizaam leert de mens zichzelf kennen. Hij moet
daarvoor vele v6Or-wetenschappelijke vooroordelen afleggen, die berusten op
een schijn-weten en, zoals in het geval van de homosexualiteit, vaak resulteren
in een veroordelende houding. Er is een tijd geweest dat homosexualiteit bestraft werd met de dood. Deze tijd is nu voorbij, maar nog dagelijks wordt de
homosexuele mens in zijn morele waarde veroordeeld in zijn gezin, zijn vriendenkring, zijn werkmilieu, zijn beroepsieven. Hij wordt uit het menselijke
relatie-net uitgestoten en komt vaak in een vereenzamingssituatie terecht waarbij het pijnlijkste morele lijden zijn deel is. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom
het probleem van de zelfmoord zich frequenter stelt in een homosexueel dan in
een heterosexueel milieu (met een verhouding van 5 tegen 1).
Het gevestigde vooroordeel kan ongeveer in de volgende termen worden samengevat: homosexualiteit is een ziekte, is abnormaal, is tegennatuurlijk, is pervers,
is verdorven en zondig. Al deze vooroordelen leiden tot veroordeling. In zijn
ver doorgedreven analyse van het veroordelingsproces heeft professor De
Greeff aangetoond dat elke veroordeling van de mede-mens berust op een
voorafgaand herleiden van de merle-mens tot een mythe, grotendeels bestaande
uit vooroordelen waarmede de betrokkene geidentificeerd wordt: zonder dit
proces wordt elke veroordeling onmogelijk. Omgekeerd is het de persoonlijke
overtuiging van een Gabriel Marcel, dat het 'Gij zult niet oordelen' van de
christelijke moraal beschouwd moet worden als de belangrijkste metafysische
formule die bestaat.
War is kern-homofilie?

De homofilie is een totale affectieve gerichtheid van een persoon op iemand
van hetzelfde biologische geslacht. Het is een totale betrokkenheid op en overgave aan. De homofilie correspondeert aan het diepste elan tot mede-menselijke
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verbondenheid die de mens als een spontaan gegeven uit zijn geeigende zijnswijze voelt oprijzen.
Als psychische onderbouw van de homosexualiteit is de homofilie dus een
geheel van samenhangende gevoelens die zich van de heterofilie slechts onderscheiden door de keuze van een partner van hetzelfde geslacht. Wanneer de
homofiele neigingen hun bevestiging vinden in geslachtelijke praktijken, gebruiken wij de term homosexualiteit.
Zoals in de heterofiel ontwaakt in de homofiel het verlangen naar een partner,
het verlangen naar het samen-zijn met een geliefd wezen, het verlangen naar
het realiseren van een twee-eenheid om in en door de ontmoeting de partner en
zichzelf te realiseren. Zoals de heterofiel kent de homofiel de angst en de vrees,
de onzekerheid, de moeilijkheden der wederzijdse aanpassing, de vreugde en de
volvoering. Zoals de heterofiel realiseert de homofiel slechts langzaam de moeilijke en bevrijdende overgang van de captatieve naar de oblatieve liefde.
Hieruit volgt reeds een eerste conclusie, die verder haar verantwoording zal
vinden: homosexualiteit en heterosexualiteit onderscheiden zich als dusdanig
enkel en alleen door het geslacht van de partner in de liefdesverhouding. De
leefbaarheid en de kwaliteit van deze verhouding kent een even grote verscheidenheid in de homofiele realisaties als in de heterofiele. Niet de doorleefde
verhouding, maar wel de maatschappij maakt de homofiel er zich van bewust
dat hij anders is dan de meerderheid van de samenleving waartoe hij behoort.
De aldus bepaalde homosexualiteit, die wij kern-homofilie noemen, moet
onderscheiden worden van de 'gelegenheidshomosexualiteit', die optreedt in
gemeenschappen waar het materieel contact met de andere sexe uitgesloten is,
zoals gevangenissen, psychiatrische inrichtingen, Leger, zeelieden-milieu, colleges, kloosters, pensionaten, enz. Evenmin mag kernhomofilie verward worden
met ontwikkelings-homosexualiteit, die van de auto-, via de homo-, naar de
heterosexuele differentiatie toegroeit. Tenslotte moet de kernhomosexualiteit
onderscheiden worden van de homosexualiteit als perverteringsmechanisme,
zoals wij die beschreven hebben in ons werk De Geperverteerde Mens (Uitg.
Desclee-De Brouwer, Brugge, 1966).
Om uit te maken wie kern-homofiel is, heeft men nog nooit een objectief criterium gevonden, en wij kunnen betwijfelen of zulk een criterium ooit gevonden
zal worden. Uit de aard van de zaak vloeit immers voort dat alleen de beleveniswereld van het subject als geldig criterium kan fungeren: nl. de persoonlijkdoorleefde ervaring, dat de sexueel-affectieve betrokkenheid eenduidig naar
iemand van het gelijke geslacht is gericht, en dit zowel in het bewuste beleven
als in de dagdromen en de masturbatiefantasieen. Geen enkel negatief criterium,
zoals het zich-niet-aangetrokken-voelen-tot-iemand-van-het-andere-geslacht, kan
als decisief beschouwd worden.

Hoe ontstaat kern-homofilie?
De vraag naar de oorsprong en de wording der eigen homofiele geaardheid
heeft nog geen afdoend antwoord gevonden. Men heeft gezocht in de richting
van de biologic, de psychologie, de sociologic. Wellicht kan, in de nabije toe-
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komst, vanuit een reele interdisciplinaire antropologische benadering nieuw
inzicht verworven worden zowel in de homo- als in de heterofiele gerichtheid.
Het bestuderen van de homosexualiteit heeft ons immers tot nieuwe vraagstellingen in verband met de heterosexualiteit gebracht: de naieve vanzelfsprekendheid maakte plaats voor de verwondering. Waar biologie, psychologie en sociologie ons geen differentiatie kunnen geven tussen homo- en heterofielen, tenzij
enkel en alleen het verschil in partnerkeuze, zijn wij verplicht om, vanuit een
antropologische conceptie, een nieuwe inhoud te geven aan de begrippen gezond, normaal, natuurlijk.
De oppositie tussen de genetisch-bepaalde en de door de omstandigheden bepaalde kern-homosexualiteit, is een erfenis van een laattijdig positivisme en een
foutieve tegenstelling. Op een totaal nodeloze wijze heeft ze sommige onderzoekers in twee kampen verdeeld. De vraag naar de genese der homosexualiteit
kan op twee totaal verschillende wijzen geformuleerd worden: 1) Wat zijn de
oorzaken der homosexualiteit? 2) Welke voorwaarden leiden tot homosexualiteit? Deze twee formuleringen reveleren twee totaal verschillende instellingen
om aan mens-wetenschap te doen: de eerste is een positief-wetenschappelijke
instelling, geleid door het oorzakelijkheidsbeginsel; de tweede is een antropologische instelling, geleid door het zoeken naar de zin en de betekenis der menselijke verschijnselen. Elke poging tot oorzakelijkheidsverklaring der homosexualiteit heeft tot nu toe gefaald.
Vanuit de biologie werden geen genetisch-chromosomale, evenmin hormonale
verschillen gevonden tussen homo- en heterosexuelen. Het negatieve der biologische onderzoekingen, in hun pogen de menselijke sexualiteit te herleiden tot
haar sexueel-biologische onderbouw, hoeft ons niet te verwonderen: de expressie van de totaal-persoonlijkheid in een liefdesverhouding laat zich niet herleiden tot biologisch geIsoleerde factoren.
Betekenisvol is de studie van Dr. Mutrux (universiteitskliniek van Geneve) in
zijn werk Les deviations sexuelles masculines, waaruit blijkt dat veranderingen
in de hormonen-combinaties wel wijzigingen veroorzaken in de intensiteit van
de aandrift, maar nooit een verandering van objectkeuze realiseren: dit is de
reden waarom, bijvoorbeeld bij waterplaatshomosexuelen, vrouwelijke i.p.v.
mannelijke hormonen worden toegediend, als tijdelijk voorbehoedmiddel.
Sommige nieuwer georienteerde biologische onderzoekingen exploreren op het
ogenblik het terrein van andere dan de sexueel-hormonale componenten, zoals
bijvoorbeeld bepaalde biologische factoren die verantwoordelijk zouden zijn
voor de steniciteit of de asteniciteit, de hardheid of de weekheid. Het is niet
onmogelijk dat hier bepaalde biologische voorwaarden gevonden zullen worden, die echter nooit oorzaken zullen zijn. Voorlopig is dit nog zuiver hypothetisch. Aangezien men echter dezelfde stenische of astenische factoren zowel bij
hetero- als bij homosexuelen vindt, zullen ook deze elementen — op zichzelf
genomen — de nodige specificiteit missen.
Ontelbare pogingen werden de laatste jaren ondernomen om een biologische
verklaring te vinden voor de homofilie, o.a. door Swyer (1954), Money, Hampson en Hampson (1955), Pare (1956), Raboch en Nedoma (1958), Rainer
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Mesnikoff, Kolb en Carr (1960), Klinthworth (1962): allen komen tot dezelfde
conclusie, dat de diagnose homosexualiteit niet mogelijk is vanuit het biologisch
onderzoek. En Schofield (1965) besluit: „If there is a biological basis for homosexuality, its existence cannot be demonstrated, nor seen, nor described. It is
therefore a difficult subject for scientific investigation".
Ook zijn homofielen niet herkenbaar aan een specifiek uiterlijk voorkomen,
hetzij onder de vorm van verwijfde mannen hetzij onder de vorm van masculiene vrouwen: deze verschijningsvormen kunnen evenzeer een heterofiele als
een homofiele gerichtheid dekken. In dit perspectief is de zienswijze van Wortis
de enig juiste: wanneer homosexuelen er vrouwelijk uitzien, dan is dit omdat zij
dat zelf verlangen in een bepaald rollenspel; in het geheel der homofiele populatie vertegenwoordigen zij echter een zeer gereduceerde minoriteitsgroep.
Tegenwoordig richten vele onderzoekers zich naar de psychogenetische of
sociogenetische basis van de homofilie. Bij tal van homosexuelen constateert
men een verstoring van het familiaal relationeel patroon: bijvoorbeeld een
vijandige, zwakke of afwezige vaderfiguur en/of een overprotectieve, dominerende of captatieve moederfiguur. Sommige psychoanalytici herleiden het
probleem van de homosexualiteit tot een identificatie-verstoringsproces. Ook
dit kan niet als een specifieke oorzakelijkheidscomponent aangehouden worden, omdat dergelijke interrelationele verstoringen niet alleen bij een aantal
homosexuelen gevonden worden, maar evenzeer bij heel wat heterosexuelen.
Wellicht moeten wij hier veeleer gewagen van een westers verstoord cultuurpatroon dan van een specifiek homosexualiteitspatroon.
Psychisch structurele beginselen zijn zeker waardevol om de interpretatie van
het interpersoonlijke relatienet van een gezinsconstellatie vanuit het standpunt
van het kind te begrijpen. De objectiverende oorzakelijkheidsconceptie van het
fenomeen van de mens heeft een grote werkelijkheid over het hoofd gezien, nl.
de beleveniswereld en de persoonlijke interpretatie van het leefmilieu door het
kind zelf. Alle werken over jeugdmisdadigheid, verwaarlozing, neurotische
kinderen, gedragsmoeilijkheden, enz. blijven uiteindelijk het antwoord schuldig
op het volgende ervaringsgegeven: waarom komen er zoveel kinderen met
moeilijkheden uit objectief waardevolle milieus? Relatiestoornissen zijn niet uitsluitend aan de ouders toe te schrijven. Uiteindelijk is er maar een persoon die
kan zeggen hoe hij een bepaald milieu beleefd en ervaren heeft: het kind zelf.
Als bijvoorbeeld een kind een vaderfiguur als bedreigend en ongenaakbaar
beleefd heeft — ook al is die vader een waardevol, menselijk en hoogstaand
mens dan is, voor dat kind, die vader bedreigend en ongenaakbaar. In die
zin kunnen wij zeggen dat onze waarneming een interpretatieve creatie is van
de mens zelf.
Dan stelt zich de vraag: liggen er in de mens zelf bepaalde voorwaarden ten
grondslag aan zijn beleveniswereld? Hier induceren wij, in navolging van Karl
Frankenstein, twee beginselen die aan de concrete ervaring van de reele moeder
en de reele vader voorafgaan, nl. het moeder- en het vader-principe. Het moederprincipe betekent mogelijkheid tot polarisatie en relatie; het vaderprincipe
mogelijkheid tot gescheidenheid, actieve differentiatie en internalisatie. Er zijn
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m.a.w. processuele categorieen van de primaire moeder-ervaring, samen met
actionele categorieen van het vaderlijk principe.
Wanneer wij vanuit deze conceptie nu echter gaan stellen dat de homofiel
gekenmerkt wordt door een hypertrofie van het relationele moederprincipe
en/ of een hypotrofie van het actionele vaderprincipe, dan is dit wellicht op een
kleine groep homofielen, maar evenzeer op een groep heterofielen van toepassing, zodat ook dit criterium de nodige specificiteit mist.
De nieuwste concepties aangaande de conditionering tot homofilie (vanuit de
gedrags- en reflexpsychologie) met de resulterende gedrags- of aversietherapie,
toegepast door Wolpe (1958), Raymond (1956), Freund (1960) en James (1962),
geeft geen betere resultaten dan vroegere therapieen. De verklaring der kernhomofilie door conditionering is weinig waarschijnlijk, omdat juist in onze
cultuur alle argumenten aanwezig zijn tegen een positieve conditionering tot
homofilie.
Over een ding zijn alle onderzoekers het echter wel eens: de homofiele structuur — evenals de heterofiele structuur — ligt vast voor het zesde levensjaar,
als resultante van een persoonlijke voorgeschiedenis vanuit de bio-psychische
mogelijkheden enerzijds en de doorleefde affectieve verhoudingen anderzijds.
Hieruit volgt dat de mens niet vrij kiest om als heterofiel of als homofiel het
leven in te gaan, doch zichzelf als dusdanig vindt. De homofiele of heterofiele
gerichtheid en structuur ontstaan voor het zesde levensjaar, dus in de prereflexieve periode, als resultante der erfelijke en mesologische voorwaarden, en
wordt als dusdanig constitutioneel en irreversibel. Deze structuren zijn dus
voorhanden zijnde gegevenheden waarin de mens zich kan aantreffen, en dit
buiten iedere ethische of religieuze waarderingsmogelijkheid. Naar het woord
van Dr. Sengers (Rotterdam), is alleen de feitelijke vorm die aan de homo- of
de heterofiele structuur in of buiten een relatie gegeven wordt, vatbaar voor
een ethische of moraaltheologische beschouwing en oordeelvorming.
Zo is de homofiele gerichtheid evenzeer een innerlijke bestemming als de heterofiele. Wanneer iemand er zich van bewust is zich tot hetzelfde geslacht aangetrokken te voelen op een wijze die om vervulling vraagt, dan behoort deze
homofiele gerichtheid in het geheel van zijn persoonlijkheid tot de diepere
lagen. En naar het woord van Jung „wordt alleen hij een persoonlijkheid die,
bewust geworden van zijn innerlijke bestemming, deze positief aanvaarden kan".
Is kern - homofilie abnormaal?

Het begrip 'normaliteit' is op het ogenblik in de menswetenschappen een der
meest omstreden termen, die bovendien heel wat filosofische implicaties inhoudt. De interindividuele verschillen blijken zo groot te zijn, dat het 'normale'
heel moeilijk valt te definieren. Wanneer Marc Oraison bijvoorbeeld, zoals
onlangs op een colloquium, verklaart dat het, gezien onze menselijke existentie,
normaal is voor de mens abnormaal te zijn, dan kan deze uitspraak door sommigen gezien worden als een handige paradox om het probleem te ontwijken,
maar wie door een al te gemakkelijk conformisme heenkijkt, weet dat Oraison
gelijk heeft.
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Bedoelen wij met 'normaliteit' een statistisch gemiddelde, dan is de homosexualiteit een deviant: 'slechts' 4 tot 5 % der mannelijke en 2 tot 3% der vrouwelijke bevolking is kern-homofiel. Bedoelen wij met 'normaliteit' in een Teilharditisch perspectief de 'norm der liefde' (l'amorisation de l'homme) als individueel en gemeenschappelijk evolutief doel, dan zien wij a priori niet in waarom
dit minder realiseerbaar zou zijn in een homofiel dan in een heterofiel partnerschap. Een feit is, dat de homofielen zich niet als abnormaal beleven in de
liefdesverhouding zelf: het is niet in de concrete belevenis zelf dat men zich
realiseert homo- of heterofiel to zijn, maar wel in en door de sociale beoordeling, resp. veroordeling.
Is kern - homofilie een ziekte?

Het feit dat de homosexualiteit als een nosologische entiteit (een ziekte) gezien
werd, kan historisch verklaard worden. De eerste wetenschappelijke publikaties
over het onderwerp zijn afkomstig van psychiaters die de hen consulterende
homosexuelen bestudeerden. Men realiseerde zich toen niet dat deze groep
slechts een kleine fractie vertegenwoordigde van de totale homofiele populatie.
Indien men op grond van het onderzoek van heterosexuele patienten aan de
heterosexualiteit zou toeschrijven wat sommige onderzoekers op grond van hun
behandeling van homosexuele patienten aan de homosexualiteit hebben toegeschreven, dan zou men tot een merkwaardige concordantie komen.
Omwille van de sociale veroordeling en het eenzaamheidsbeleven komen sommige homofielen tot een a-sociale of neurotische levenshouding. Deze kan
echter niet aan de homofiele structuur als zodanig toegeschreven worden.
Merkwaardig is in dit verband het onderzoek van de Amerikaanse psychologe
Hooker (1965). Uit haar onderzoek van niet-consulterende homofielen bleek dat
vele homosexuelen buiten hun specifieke sexuele orientatie niet anders waren
dan de doorsnee normale heterosexueel: zij vertoonden dus geen aantoonbare
pathologie. Dit stemt overeen met de uitzonderlijk waardevolle studie van de
Engelse socioloog, Michael Schofield (1965), Sociological Aspects of Homosexuality. In dit werk worden zes groepen van 50 mensen in extenso bestudeerd
en met elkaar vergeleken: een groep homosexuelen die normaal leven, een groep
heterosexuelen die normaal leven, een groep homosexuelen die een psychiater
consulteren, een groep heterosexuelen die een psychiater consulteren, een groep
homosexuele delinquenten en een groep veroordeelde pedofielen. Het onderzoek wees uit dat, buiten hun sexueel anders-zijn, er geen verschil was tussen
de groep homo- en heterosexuelen die normaal in de maatschappij ingeschakeld
waren, evenmin tussen de homo- en heterosexuelen die de psychiater consulteren, en evenmin tussen de homosexuele en de andere delinquente groep; de
homo- en heterosexuele aangepaste groepen verschilden op dezelfde wijze van
de homo- en heterosexuele consulterende groep en van de delinquente groep.
Het is trouwens opmerkenswaardig dat Sigmund Freud zelf de homosexualiteit
niet als een ziekte beschouwde. In zijn beroemde Letter to an American Mother
van 9 april 1935 schrijft hij: „Homosexuality is assuredly no advantage, but it
is nothing to be ashamed of, no vice, no degradation, it cannot be classified as
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an illness; we consider it to be a variation of the sexual function produced by
a certain arrest of sexual development".
Is kern - homofilie tegennatuurlijk?

Vanuit een hedendaagse fenomenologische mens-visie is het zeer moeilijk,
zo niet onmogelijk te bepalen wat 'natuurlijk' is en wat niet. Wellicht mist de
vraag zelf alle betekenis, wanneer wij ze confronteren met de centrale thesis
van M. Merleau - Ponty: mens-zijn is geen schakel-zijn in een biologische reeks,
maar een persoonlijke opgave; de mens is geen natuursoort, maar een historische idee. Meer nog: achter de term 'tegennatuurlijk' gaat een anti-evolutieve
conceptie schuil, alsof de evolutie nooit bestaan heeft en alsof wijzelf niet
geroepen zijn mee te werken aan de voltooiing van de kosmische en menselijke
evolutie, culminerend in de Al-omvattende Liefde.
In 1934 schreef Teilhard de Chardin te Peking een traktaat over L'evolution de
la Chastete, waaruit wij ter verheldering een fragment vertalen: „Om voor de
hand liggende redenen heeft men de fysieke eenwording steeds exclusief geassocieerd met de materiele voortplanting. Een bepaalde 'theologische biologie'
gaat zelfs maar altijd voort te leren dat het, door de vorming zelf van de
lichamen, niet anders zou kunnen zijn zonder dat de orde van de natuur er
door verkracht zou worden. Alsof de natuurlijke orde van de Wereld een eens
en voorgoed gegeven ding was en niet een evenwicht dat zichzelf zoekt! Alsof
onze organen geheel gevormd waren vanaf het begin en zich niet, door de
evolutie heen, geplooid hadden naar nieuwe eisen! Alsof de tong gemaakt was
voor de taal en niet gebruikt om te spreken! .... Hoe meer ik erover denk, hoe
minder ik de gedachte van de heldin uit een russische roman absurd vind, dat
'wij uiteindelijk wel een andere manier van liefhebben zullen vinden'. Geestelijke vruchtbaarheid meer en meer naast materiele vruchtbaarheid, en de geestelijke alleen rechtvaardigt de eenwording. Eenwording voor het kind. Maar ook
eenwording voor het werk, eenwording voor de idee. Waarom niet? In de
menselijke menigvuldigheid kan iedere vorm van vereniging adepten vinden;
de ene hoeft de andere daarom niet voortijdig te vernietigen. Dit geestelijk
gebruik van het vlees, is het dat niet wat in feite vele genieen die werkelijk
creatief hebben geleefd, instinctief ontdekt en in praktijk hebben gebracht,
zonder de toelating van de moralisten of te wachten? Is het niet aan deze
zogenaamd onzuivere bronnen dat een leven geput werd waarmee, op dit ogenblik, de meest conservatieven onder ons zich voeden?"
Als wij inderdaad de opgave hebben te worden wie we zijn, dan moeten we
stellen dat een kernhomofiel die huwt, in een voor hem tegennatuurlijke situatie
leeft. Het is trouwens een zeer dubieuze praktijk, het huwelijk als remedie aan
te bevelen. Het consacreren der vriendschap zou een waardevolle tegenpool
zijn.
Bestaat er een homosexueel verleidingsgevaar?

Neemt de samenleving een meer aanvaardende houding aan ten opzichte van
de homofilie, dan zal deze meer in de openbaarheid treden en aldus ogenschijn-
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lijk toenemen. Dit betekent echter niet een vermeerdering van het aantal kernhomofielen, maar wel een publieke manifestatie van wat vroeger in het verborgene leefde. Dit betekent evenmin dat heterofielen daarom homofiel zouden
worden.
Onlangs werd in Belgie aan de nieuwe wet op de jeugdbescherming een amendement toegevoegd. Voor het eerst in onze wetgeving maakt het artikel 372bis
van het strafwetboek een duidelijke discriminatie tussen homofielen en heterofielen voor bepaalde leeftijdsgrenzen, ni. voor heterofielen tot 16 jaar en voor
homofielen tot 18 jaar. Deze discriminatie is een sociale onrechtvaardigheid,
berustend enerzijds op het sociaal negatief vooroordeel en anderzijds op een
vrees en een onwetendheid in verband met de pubertaire verleiding. Wij weten
echter met zekerheid dat een homosexueel incident in de puberteit niemand tot
kern-homofiel maakt.
Welke houding dienen wij aan te nemen tegenover de kern-homofilie?

Vanuit een wetenschappelijk, menskundig en moreel standpunt kan slechts een
houding gerechtvaardigd worden: de volledige en integrale aanvaarding. Een
veroordelende en verwerpende houding is nefast en voor de kern-homofiel en
voor de maatschappij.
Geen tolerantie: dit is immers een schijn-houding, een uitdrukking van onechtheid, waarachter steeds irrationele vooroordelen schuilgaan. Homofielen vragen
geen medelijden. Zij vragen alleen — en terecht — een volwaardige aanvaarding van hun zo-zijn. Zij vragen dat voor hen dezelfde normen zouden aangewend worden die gangbaar zijn voor de heterofielen. Het feit van het homofielzijn is immers niet bepalend voor haar of zijn menselijke waarde, evenmin als
het feit heterofiel te zijn bepalend zou zijn voor de menselijke waarde van de
heterosexuele mens. Bepalend is wel de vraag: wat doet men met zijn homofiele
of heterofiele structuur en instelling?
In verband met de zelfaanvaarding stellen zich — actueel althans — voor de
homofiele mede-mens heel wat problemen. Op een bepaald ogenblik in het
leven komt het homofiele meisje of de homofiele jongen tot de ontdekking dat
zij anders zijn dan de anderen, niet vanuit de zelfbeleving, maar vanuit de
sociale perceptie. Worden zij niet opgevangen en begeleid om tot aanvaarding
van hun zo-zijn te komen, dan dreigt hier een eerste gevaar: dat van de vereenzaming. Komt daarbij, vanuit de morele perceptie, het gevoel dat zij 'moreel
niet in orde' zijn, dan ontstaat het gevaar dat zij zich als verdorven gaan
ervaren. Worden zij bovendien niet in hun zo-zijn aanvaard in hun familiaal
milieu, dan ontstaat het gevaar zich als een familiaal-uitgestotene te beleven.
Het niet anders kunnen dan zo-zijn enerzijds en het gedwongen worden anders
te zijn anderzijds leidt ofwel tot een schijnaanpassing met een eventueel ongelukkig huwelijk, ofwel tot een vereenzaamd bestaan; tot een volledig losgeslagen worden met een eventueel lidmaatschap van de onderwereld, of tot een
ondergaan in een eventuele zelfmoord.
Ook de sociale aanvaarding stelt vele moeilijkheden. Het begint al op het
familiale vlak, omdat de ouders niet voorgelicht en voorbereid zijn. Sommige
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ouders, die ontdekken dat hun kind homofiel is, ervaren dit als het ergste wat
hun gezin kon overkomen. Afwisselend wordt dreiging en uiterste toegeeflijkheid aangewend om dochter of zoon tot de sociale norm der heterosexualiteit
te dwingen, met als frequent gevolg een breuk die op latere leeftijd slechts
moeizaam hersteld wordt. Bij de ouders is er tevens de vrees dat zij hun sociaal
statuut verliezen, wanneer 'men' tot de ontdekking komt dat hun dochter of
zoon z6 is. Zo ligt de eerste sociale spanningssituatie voor de homofiele mens in
zijn eigen familie-kring.
In de tweede plaats is er voor de homofiel de vrees door zijn vrienden en
kennissen ontdekt te worden, met het gevolg dat hem dan doorgaans bijkomende bedoelingen worden toegeschreven. Eveneens de uitnodiging van sommige
heterosexuele jongens of meisjes om in een intiemere liefdesverhouding te
treden, waarop de kern-homofiel onmogelijk kan ingaan. Dit alles brengt een
tweede sociale spanningssituatie teweeg.
Vervolgens is er de vrees in het werk- en beroepsmilieu ontdekt te worden, wat
doorgaans wegzending tot gevolg heeft. Zeker, dit gebeurt meestal met tact en
wordt met allerlei redenen omkleed, maar het gebeurt, ook al steunt men
slechts op een anoniem telefoontje en al gaat het in sommige gevallen om de
beste krachten uit een bedrijf. Dit betekent een derde sociale spanning.
Tenslotte wordt de homofiel vereenzelvigd met een op vooroordelen berustend
negatief beeld van de homosexueel, waardoor hij uiteindelijk marginaal staat in
de maatschappij.
De gemeenschap moet met de homofiele minderheidsgroep leren samenleven in
volledige wederzijdse aanvaarding. Dat elk bestraffend optreden ten opzichte
van homofilie als zodanig zinledig is, hoeft hier niet eens meer onderstreept
te worden. Door een niet-aanvaarden berooft de maatschappij zichzelf van de
diensten van vele van haar meest talentvolle en creatieve leden. Door de volledige en integrate aanvaarding scheppen wij, in een open gemeenschap met
polyvalente mogelijkheden, een leefruimte voor de kern-homofielen, waardoor
een der menigvuldige aspecten van het mysterie der menselijke liefde, de homofiele vriendschap, haar volle ontplooiingskans krijgt in het perspectief van onze
collectieve verantwoordelijkheid: het vermenselijken van de mens.

De universiteit: mythe, idee, vorm, beeld*
Prof. dr. K. Posthumus

Oordelen over het wetenschappelijk onderwijs die in volksvertegenwoordiging,
studentenbijeenkomst en dagbladpers worden uitgesproken, wekken in kringen
van universitaire mandarijnen het verwonderde, bedroefde, verongelijkte gevoel: „niemand houdt meer van ons". De erkenning: „wij hebben het er naar
gemaakt" wordt zelden gehoord. Wie leven in de schaduw van gisteren, wie nog
geloven in de mythe van de alma mater, de milde, voedende, de zegenende
moeder, zien beeldenstorm als heiligschennis, beschouwen de termen 'mediane
studieduur' en 'numeriek rendement' als barbarismen, en hanteren de lettergroepen 'politiek' en 'journalistiek' alsof zij vieze woorden zijn. Zodra echter bij
verstoring van orde het spiegelend glas wordt stukgeslagen, zodra bij behandeling van begroting de schande tot schade wordt, wordt schuld geschoven op
tekort aan voorlichting. Wie het verstandelijk peil van de medemens
afgemeten tegen het zijne laag aanslaat, ziet immers de voorlichting als de steen der
wijzen, die iedere dwaas tot partijgenoot zal transmuteren en die de beeldendienst in ere zal herstellen.
De trekken van het spiegelbeeld worden niet alleen bepaald door de vorm en de
kleur van het gespiegelde, maar ook door de kromming en de glans van het
spiegelend vlak. Het getal der beelden van een enkele vorm is gelijk aan het
getal van alle spiegels: vlakke spiegels, holle spiegels, bolle spiegels, bekraste,
verweerde, gebarsten, beslagen spiegels. Zijn in deze eeuw, vergeleken met de
negentiende, na industriele, maatschappelijke, culturele, staatkundige omwentelingen, na twee wereldoorlogen, na de economische crises van de armoede en
van de welvaart, de spiegels alleen bekrast of gebarsten? Of hebben wij, magisters, doctoren, professoren, curatoren, ouder wordend, dagelijks levend met de
milde moeder, niet begrepen dat ook zij verweerde, overgangsjaren beleefde,
bekoorlijkheid verloor en van karakter veranderde?
De verstrooide hoogleraar is uit de lachspiegel verdwenen. Wie verstrooid is
komt nog een keer, als verkeersongeval, in het nieuws. Met toenemende specialisatie van wetenschap trad verscheidenheid op in beeldvorming. Wie als
laatsten met aarzeling werden toegelaten tot het academisch pantheon worden
als eersten ontmythologiseerd. Hoogleraren van economische faculteiten —
* Rede, gehouden bij de uitreiking van de Dr. M. van Blankenstein-prijs op 20 december
1966.
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vooral de buitengewone — staan hoog genoteerd voor het ministersambt, voor
het kamerlidmaatschap en voor commissariaten. Hoogleraren in de technische
wetenschappen zijn zeer gezocht als adviseurs voor het bedrijfsleven. Maar
hoogleraren van de oude universitaire faculteiten van de theologie, de rechten,
de letteren, de wijsbegeerte, de wiskunde en natuurwetenschappen worden —
zelfs door hun ambtgenoten uit economie en techniek — nog vaak aangezien
als stokpaardrijdende kopkleppers. De hoogleraren in de geneeskunde, de
professoren in de witte jas, waren toen, en zijn nog, in sagen en legenden, een
afzonderlijke klasse van halfgoden, die beschikken over leven en dood.
Tussen de gebaarde student van een eeuw geleden, die op het nachtelijk Rapenburg met Leidse dienders slaags raakte, en zijn gebaarde achterkleinzoon, die
door Amsterdamse agenten op het Spui in beslag wordt genomen omdat hij op
klaarlichte dag op de rijweg gaat zitten, zijn de verschillen niet zo groot als
beeldbuisredacteuren willen doen vermoeden. Zelfs voelt een deel der studenten
zich vandaag nog geroepen tot gelijkvormigheid aan het geschreven beeld dat
Klikspaan en Hildebrand nalieten. Wie na eervolle loopbaan in overheidsdienst
of bedrijfsleven op rijpere leeftijd tot leiding van universiteit of hogeschool zijn
geroepen, zingen vele bewerkingen van het thema 'onbestuurbaar'. Zij melden
dat elke uil zichzelf een valk meent te zijn, dat tenen soms langer zijn dan
armen reiken, dat zeldzame zonderlingen dwingelandij uitoefenen over ondergeschikten en studenten, dat laaiende ruzies ontstaan om onnaspeurbare redenen.
Zo was het ook in het verleden. „Zeg niet: hoe komt het dat de vroegere tijden
beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zoudt gij aldus vragen" (Prediker
7 : 10). leder overzicht van universitaire geschiedenis leert dat 'eigentijds' niet
hetzelfde is als 'nieuw'.
Het wetenschappelijk denken blijft immers een ergernis, en een dwaasheid. Het
vervangt uitroeptekens door vraagtekens. Het breng,t de grote onrust in het
leven van mens en maatschappij. Het prikkelt de gezeten burger tot verzet. Het
geprangd zijn, het benard zijn, het beklemd zijn is daarom de normale toestand
van de universiteit. „De wind gaat naar het Zuiden en draait naar het Noorden,
aldoor draaiend gaat hij voort en op zijn kringloop keert de wind terug"
(Prediker 1 : 6). Wij zouden echter een rampzalige fout maken, indien wij de
bespotting en de beschuldiging schouderophalend inpasten in de kringloop der
historie en niet beseften dat de wind, aldoor draaiend, aanwakkert tot storm.
Wie ook maar enige ervaring heeft met universitaire voorlichting weet dat
vandaag het polijsten van de spiegels de mythe niet meer kan redden. Want de
universiteit van de tweede helft van de twintigste eeuw is geen milde moeder
meer, maar een harde meesteres — en een dure maitresse.
Drie instituties zijn erfgoed uit de Middeleeuwen: staat, kerk en universiteit.
De staat geeft vorm aan de idee van het recht. De kerk tracht aardse stad van
God te zijn. De universiteit wil woning zijn van wetenschap en gemeenschap
van leermeesters en leerlingen.
Staat en kerk werden reeds vroeg sterke en gevestigde machten, die beslisten
over het leven voor en na de dood. Zij steunden op gecentraliseerde en gecano-
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niseerde hierarchische structuren, zoals die zijn opgebouwd rond het bureaucratisch skelet dat bestaansvoorwaarde is voor centraal gezag. De universiteit
bleef in hierarchisering en bureaucratisering achter bij kerk en staat. Zij was
een gezellig hofje, afgesloten van de kille wereld, dat door regenten in vrije uren
werd bestuurd, waarin hoogleraren vijf jaar later versleten waren dan ambtenaren, waarin inwijdingsriten als beschavingswerktuigen werden aangeprezen en
waarin de kroeg als opvoedingsinstituut werd beschouwd.
In kerkhervorming, renaissance, verlichting, revoluties zijn onmondige mensen
tegen de gevestigde machten, tegen de heilige hierarchie van staat en kerk
opgestaan om zich te bevrijden van het conformistisch keurslijf. De machteloze
mens kan zich aan de staat alleen onttrekken door zelf de onderscheiding in
zijn knoopsgat te bevestigen, die mededeelt dat hij vijand is. Misschien is de
staatkundige crisis van vandaag het slotstuk van de ontmythologisering van de
staat en van de ontluistering van zijn organen en zijn symbolen. Ons yolk wacht
met reikhalzend verlangen op de nieuwe vormgeving aan de idee van de staat.
Men kan uit de kerk weglopen en wegblijven. Telkens opnieuw steekt de beeldenstorm op. De kerk viel in kerken uiteen. Slechts die kerk zal behouden
blijven die na de ontmythologisering nieuwe vorm weet te geven aan de idee
van de civitas Dei, in de taal van deze tijd weet te getuigen dat God niet dood
is. Vandaag beleeft elke universiteit en hogeschool afzonderlijk, en beleven
universiteiten en hogescholen in vereniging, onwillig en onwennig, vergroting
van schaal, verbreding van taak en bureaucratische skeletvorming. Vandaag
wordt een academische vrijmetselarij niet meer aanvaard. Vandaag steekt de
beeldenstorm op. Vandaag dreigen de bemoeizucht van de maatschappij en het
ingrijpen van de staat.
De maatschappij ondergaat immers snelle en versnelde verwetenschappelijking.
Zij bouwt geen paleizen meer en geen kathedralen, maar universitaire werkplaatsen van glas en beton, waarvan de toppen reiken tot de hemel. De adellijke,
erfelijke en wettelijk beschermde titel, die toegang gaf tot de negentiende
eeuwse regerende klasse, werd in de middeleeuwen door voorvaders op het
slagveld verdiend. Wie vandaag wat worden wil moet op eigen kracht omhoog
langs de ladder van school en hogeschool naar het doctoraal examen. Wie
slaagt mag zich doctorandus, meester of ingenieur noemen, maar kan die titel
aan zijn kinderen niet nalaten. Het woord 'doctorandus' betekende eens: 'toegelaten tot de promotie'. Het is, sinds 1960, een wettelijk beschermde titel, die de
inhoud heeft van: 'toegelaten tot een nieuwe, regerende elite'.
De universiteit werd — zonder het te willen of te weten — een van de sterkste
dirigerende krachten van deze tijd. Het is geen toeval, en het heeft met persoon
en bekwaamheden niet van doen, dat de minister van onderwijs en wetenschappen de laatste jaren in Nederland het meest omstreden lid van de regering is.
De universiteit heeft tot voor kort aan alles getwijfeld, behalve aan zichzelf.
Zij heeft bijgedragen aan de ontmaskering en de ontmanteling van staat en
kerk. Zij zal nu haar eigen ontmythologisering ter hand moeten nemen. Wij
zijn maar juist op tijd. Het universitaire gesprek begint geprikkeld te worden.

452

Prof. dr.. K. Posthumus

Het universitaire overleg wordt gejaagd. Monumentenzorg zal het opkomende
getij niet meer regelen en keren.
Sommigen van mijn lezers staan op het punt mij in de rede te vallen met de
vraag „waar hebt ge het eigenlijk over?" en met de opdracht: „beschrijf de
mythe". Van welke sacrale formules, van welke gecanoniseerde gemeenplaatsen
meent gij dat zij hebben afgedaan? Welke heilige huizen wilt ge onbewoonbaar
verklaren, en welke verstandige en achtenswaardige lieden veroordelen tot het
emeritaat? Gooit ge, alleen terwille van het gooien, alle traditie over boord?
Acht ge de academische hierarchie vermolmd, de academische plechtigheden
zinloos, de academische kledij overbodig?
Een socioloog, die ik zijn afzijdigheid verweet, antwoordde dat hij blij was dat
in de tempel aan zijn vak een kabinet was toegewezen; hij hield zich voorlopig
liever bezig met het gadeslaan van de buitenwereld. Wat nu volgt is lekentaal.
De mythe wil, dat de alma mater aan docenten en studenten toestaat om te
doen en te laten wat zij willen, om te komen en te gaan wanneer zij willen,
om te spreken en te schrijven zoals zij willen. Zij mogen hun onderwijsprogramma's, hun onderwijsmethoden, hun examenprogramma's, hun beoordelingsgewoonten, hun studieprogramma's, hun studiegewoonten, hun bestuursorganisatie, hun verenigingsleven, al naar het te pas komt in de academische beeldenkraam, al hun formele en informele gewoonten en structuren verdedigen met
verwijzing naar historie, traditie, intultie, persoonlijke ervaring en geruchten
over toestanden in het buitenland. Van de wetteloosheid is dit de bittere uitkomst: als in een menigte ieder zich souverein waant, en doet wat goed is in
zijn ogen, als ieder handelt naar eigen inval en eigen ingeving, onderwerpen
allen tezamen zich als slaven aan de wetten van de statistiek, van de grote getallen en van het toeval. De grootste vrijheid van de in gemeenschap levende mens
bestaat in het samen met anderen ontwerpen van en het zich samen met anderen onderwerpen aan redelijke en zedelijke wet.
De adat in de primitieve maatschappij is reeds lang voorwerp van antropologisch onderzoek. De geneeskunst kreeg de geneeskunde tot hulp en sterkte.
Ambacht en receptuur ontwikkelden zich tot technische wetenschap. De universiteit, die alle vragen van zijn en worden, van leven en samenleven onderzoekt,
zal met haar eigen methoden en naar haar eigen maatstaven aan haar idee de
vernieuwde vorm moeten geven die past in het levensgevoel van deze tijd en
deze plaats.
Wij wachten ons voor wellust in woordenrijkdom en voor het plechtig pratend
bedrijven van ruimtevaart. Ik stel, dat 'de idee der universiteit', zoals zij ontstond in de cultuurgeschiedenis van het westen, zoals zij vandaag voor west en
oost een boodschap en een opdracht inhoudt, doeltreffend en volledig is omschreven in de eerste twee artikelen van de wet op het wetenschappelijk onderwijs van 22 december 1960.
In deze bepalingen worden universiteiten en hogescholen voortdurend samen
genoemd. Het is moeilijk in te zien waarom een bruggenbouwer wel academicus
zou kunnen zijn als hij tandarts heet, en niet als hij het diploma van civiel
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ingenieur bezit. Wil mij toestaan, kortheidshalve, onder het woord 'universiteit'
alle instellingen van wetenschappelijk onderwijs samen te vatten.
De universiteiten en hogescholen beogen, naast het geven van onderwijs, de
beoefening der wetenschap. Het wetenschappelijk onderwijs omvat de vorming
tot zelfstandige beoefening der wetenschap en de voorbereiding tot het bekleden
van maatschappelijke betrekkingen waarvoor een wetenschappelijke opleiding
vereist is of dienstig kan zijn; het bevordert het inzicht in de samenhang der
wetenschappen. Voorts wordt aandacht geschonken aan de bevordering van
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Artikel 59 bepaalt nog dat faculteiten, interfaculteiten, afdelingen, tussenafdelingen en onderafdelingen het
afnemen van examens tot taak hebben.
Wie eerbied heeft voor de wet zou bij vorm-geving, her-vorming en voorlichting
deze omschrijvingen voortdurend scherp voor ogen moeten houden. Hoewel zij
wetsartikelen zijn, is hun inhoud toch nog 11661 wazig. Wie van het gevestigde
stelsel geen weet heeft, zal toch nog hulpeloos vragen: „hoe doe je dat allemaal?"
Wij verstaan onder 'operationaliseren': het uitwerken van algemene doelstellingen tot hanteerbare maatregelen van uitvoering en van toezicht.
Overheidsdienst en bedrijfsleven zullen in beginsel met operationalisering van
hun eigen 'idee' weinig moeite hebben. Zij weten wat zij willen. Zij hebben
harde en geijkte maatstaven om verlies en winst en rendement te meten. Hun
organisatorische structuren dragen in het algemeen het piramidale karakter van
trapsgewijze ondergeschiktheid. De top, gewoonlijk bijgestaan door een staf van
deskundigen, stelt ontwikkelingsplannen en programma's op, geeft langs de lijn
opdrachten naar beneden en ontvangt eveneens langs de lijn regelmatig bericht
over uitvoering en uitkomst. De ervaring dat in de brede benedenlagen goede
invallen en goede uitvindingen ontstaan, leidt tot het plaatsen van ideeenbussen;
de top bepaalt de waarde van idee of ideetje, de beloning komt als manna naar
omlaag.
De afstand tussen idee en vorm is meestal niet zo klein als diensthoofd of
bedrijfsleider gaarne zouden zien. Voor de hierarchische piramide is het
bureaucratisch skelet bestaansvoorwaarde. Bureaucratie die terwille van zichzelf bestaat, is van toewijding en doeltreffendheid doodsvijand. Wie lijdt er niet
dagelijks onder? Wij horen nu spreken over de noodzaak van het onthierarchiseren van bedrijven, omdat ondergeschiktheid bezetenheid remt, dienstbaarheid
bemoeilijkt, en vrijstelt van verantwoordelijkheid en van naastenliefde.
Hedendaagse sprekers en schrijvers over de universiteit worden niet moede te
wijzen op de analogie tussen universiteit en bedrijf. Zij noemen als punten van
overeenkomst: de grote aantallen der medewerkers en de grote geldsommen die
worden besteed. Zij besluiten daaruit tot de noodzaak van een krachtig centraal
gezag en van een hierarchisch-bureaucratische structuur, bij voorkeur met een
buiten de universiteit in dienst of bedrijf geschoolde bestuurder aan de top.
Het skelet staat klaar in de kast. De hantering van de analogie berust op een
gevaarlijke denkfout.
De universiteit is geen staat, geen kerk, geen bedrijf, geen krijgsmacht, geen
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overheidsdienst, en zelfs geen school. Zij is uniek. De analogie met het bedrijf
geldt uitsluitend, en de bedrijfskundige oplossing is alleen aanvaardbaar, ten
aanzien van de dienstverlening aan onderwijs en onderzoek, van het grote en
kostbare apparaat waarover vandaag de universiteit moet beschikken. Ik noem
als onderdelen: organisatie van de bibliotheek, bouw- en onderhoudszaken,
technische diensten en werkplaatsen, personeelszaken, inkoop, financiele administratie, huishoudelijke dienst, studentenvoorzieningen. Het is noodzakelijk om
bij organisatie en reorganisatie van deze bedrijven, die vele honderden medewerkers omvatten, deskundigen in te schakelen en de leiding toe te vertrouwen
aan ervaren bedrijfsleiders. Het is evenzo onafwijsbaar noodzakelijk, dat de
dienstverlening aan het idee van de universiteit de doelstelling van de bedrijven
blijft. Ik kan uit ervaring getuigen, dat deze structuur in redelijkheid kan
worden verwerkelijkt, dat dirigistische en bureaucratische bemoeizucht kan
worden ingeperkt, en dat — zoekend naar het goede evenwicht tussen centralisatie en decentralisatie — optimale inzet van deskundigheid en slagvaardigheid
bereikbaar is.
Geheel anders staat het echter met de organisatiestructuren van onderzoek,
onderwijs en examens. Met het operationaliseren van de idee en van de daaruit
afgeleide doelstellingen tot ontwikkelingsplannen, tot systematiek van studierichtingen, tot vaststellen van cursusduur en studieduur, van programma's, van
roosters van werkzaamheden, van beoordelingsnormen is nauwelijks een begin
gemaakt. De wet kon in 1960 alleen maar tot stand komen omdat zij de operationalisering vrijwel geheel opdroeg aan het academisch statuut en aan de
bestuursreglementen van de afzonderlijke instellingen. Van de voorbereiding
voor de zogenaamde 'tweede ronde' van de herziening van het statuut is het
einde nog niet in zicht. In de enkele bestuursreglementen die zijn goedgekeurd
door de Kroon, zijn alle vraagstukken van onderwijs, onderzoek en examens
vrijwel volledig vermeden.
Ik heb over deze vraagstukken voldoende vaak gesproken, geschreven en vergaderd om de conventionele antwoorden en oplossingen te kennen. Zij beginnen
met 'ze moeten' of met 'wij zullen' en gaan voort met het beschrijven van
alheilmiddelen. Het meest gehoorde antwoord: „geen woorden maar daden".
Ferme jongens staan gereed om in de polderlanden, die een ontwakende maatschappij aan de universiteit aanbiedt, de bureaucratische piramides op te richten, waaraan de bedrijfskunde twijfelt. Het onderwijs moet in zo kort mogelijke
tijd aan een zo groot mogelijk gedeelte van een begingeneratie een diploma
uitreiken en een titel toekennen. Het onderzoek moet Leiden tot een zo groot
mogelijk aantal publikaties per tijdseenheid.
Op een oude Chinese prent ziet men ambtenaren de boom omtrekken waaronder Confucius zijn leerlingen onderwijst. De commandant van een Japans
interneringskamp op Java verzamelde de hem toevertrouwde hoogleraren rond
een tafel, verstrekte papier en potlood, en gaf de opdracht uitvindingen te doen.
Een aardappel werd als beloning toegezegd. Wij deden veel voor een aardappel
— maar uitvindingen toch niet.
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Z6 moet het zeker niet.
Wij hebben geen enkel bewijs, geen enkele aanwijzing, dat centrale bestuursmacht, piramidale hierarchic en bureaucratie ten goede komen aan de creativiteit van de onderzoeker, aan de socratische verhouding tussen leermeester en
leerling, aan de rechtvaardigheid van beoordeling, aan de doelmatigheid, aan
de werkelijke uitkomst van onderzoek en onderwijs. 1k stel dat niet uit vasthoudendheid aan een verouderd vrijheidsbegrip, of zelfs uit onbewuste of half
bewuste verlangens naar academische anarchie. Ook ik ben overtuigd van de
noodzaak van taakverdeling tussen instellingen, van vorming van werkgroepen
binnen instellingen, en van arbeidsdiscipline. Maar daarbij zal worden uitgegaan van het gedispergeerde initiatief dat wordt samengebundeld, en van de
omgekeerde hierarchie, waarin niet de bedrijfsleider wordt benoemd, maar de
voorzitter wordt gekozen.
Voor de operationalisering van de idee der universiteit zijn er twee wegen.
De eerste weg is die van het wetenschappelijk zelfonderzoek. 1k stel dat het
mogelijk is objectieve vormen van ordening te vinden, die het conformisme, de
spanning en de kramp van de opgelegde hierarchie tot pseudoproblemen
maken. Ik denk daarbij aan de zogenaamde programmering van instructie en
aan de zogenaamde objectivering van examens. Men antwoordt op deze stelling
dat voor het onderzoek de tijd ontbreekt, omdat nu eindelijk iets moet gebeuren. Mijn antwoord is, dat juist het amateuristisch probeersel vertraging en
verlies veroorzaakt. Wij hebben inderdaad in Nederland met wetenschappelijk
onderzoek van examens pas een eerste begin gemaakt. Wij zouden echter aanzienlijke internationale achterstand op korte termijn kunnen inhalen. Wij zouden daarmede nu, eindelijk, moeten beginnen op veel groter schaal dan thans
gebeurt.
De tweede weg wordt ge vezen door artikel 59 van de wet: „de faculteiten
hebben tot taak de verzorging van onderwijs en wetenschapsbeoefening op hun
eigen gebied alsmede het afnemen van de examens. Zij dragen onder leiding
van hun voorzitter zorg voor de inrichting en de goede gang van het onderwijs.
De voorzitter wordt voor een termijn van vier jaren bij volstrekte meerderheid
gekozen". In dit artikel wordt — gelijk in de gehele wet — erkend dat universitair gezag niet is of geleid van het gezag van de staat, van de overheid, van het
parlement of van de maatschappij, maar dat het door de bestuurden aan de
bestuurders is afgestaan. Ik kan, opnieuw, uit ervaring getuigen dat op deze
wijze in afdelingsverband redelijk evenwicht tussen centralisatie en decentralisatie kan worden bereikt, en dat zonder bestuursmacht teamvorming tot stand
kan komen.
Zonder dat ik dat van te voren heb gewild, heeft de gang der gedachten geleid
tot een korte beschouwing over de operationalisering van de idee tot bestuursvorm. Ik vat samen. Het behoort tot de hedendaagse mythe om honend over
dualisme te spreken en anecdotes te vertellen over bestuurscolleges die elkaar
stokken tussen de benen of in de broekspijpen steken. Wij kwamen tot het
hierarchisch dualisme van — simpel gezegd — piramide en omgekeerde piramide, elk met eigen maatregelen en maatstaven voor doeltreffendheid en rende-
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ment. Ik beroep mij — voor de laatste keer — op ervaring door te stellen dat
mensen van goede wil in deze los-vaste verkering samen kunnen werken en
kunnen samenwerken.
„Niemand houdt meer van ons". — „Wij hebben het er naar gemaakt". Het
instellen van de Blankenstein-prijs, het houden van deze bijeenkomst in deze
stijl, de keuze van de prijswinnaar1, bewijzen dat het ons ernst is wanneer wij
stellen dat openbare mening en volksvertegenwoordiging recht hebben op —
ge voelt het woord al aankomen — duidelijkheid.
Maar dit is niet het laatste woord. Voorlichting over ontmythologisering
bestaat niet in de mededeling dat baby's niet door ooievaars worden bezorgd
en dat Sinterklaas niet bestaat. Zij is pas mogelijk in positieve gehoorzaamheid
aan een opdracht waarvoor ik de woorden gebruik van de apostel Paulus:
„Indien gij weet te onderscheiden waarop het aankomt, daar gij onderricht in
de wet geniet, en U overtuigd houdt, dat gij een leidsman van blinden zijt, een
licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen en een
leermeester van onmondigen, daar zij in de wet de belichaming der kennis en
der waarheid bent, — hoe nu, gij die een ander onderwijst, onderwijst gij Uzelf
niet?"
1 De Dr. M. van Blankensteinprijs is ingesteld door de Leidse Universiteit ter beloning van
die stukken in dagbladen, weekbladen of periodieken die het beste in een bepaald jaar de
problemen van universiteiten en hogescholen behandelen. Ze bestaat uit een som van
1000,— en een legpenning.
Voor de eerste maal is deze prijs uitgereikt aan J. van Roon, redacteur van Het Vrije Volk,
voor een serie van zes artikelen met illustraties in zijn krant, waarin hij onder het motto
'Universiteit in het nauw' de problematiek van de moderne universiteit en hogeschool voor
een breder publiek heeft doorgelicht.

Over aanpassingsstoornissen
in de militaire dienst*
C. J. A. Somers

Verandering in het organisme en verandering in het milieu noodzaken dialectisch elk individu, via de aanpassing, tot levensontplooiing en zelfverwerkelijking. Leven is alleen mogelijk, als het zich via de aanpassing blijft ontwikkelen
en omvormen. Onmogelijkheid tot aanpassing betekent stagnatie en vergaan.
De mens als hoogstontwikkeld levend wezen deelt in deze levensnoodzaak van
zich steeds vernieuwende aanpassing. Aanpassing aan een voortdurend groeiend
en rijpend lichaam, dat steeds andere eisen stelt en nieuwe mogelijkheden biedt.
Aanpassing aan de psychologische rijping naar de volwassenheid, met de dienovereenkomstige impulsen, strevingen en verantwoordelijkheden. Aanpassing
aan de steeds wisselende milieu-omstandigheden en sociale relaties, die het
opgroeien en volwassen worden begeleiden; en dit lang niet altijd gemakkelijker
maken, zeker niet in onze hedendaagse wereld.
Men kan zich voorstellen dat deze voortdurende eis tot aanpassing steeds weer
een beroep betekent op de vitaliteit, op de levens-energie van het individu.
De wisseling der seizoenen is een steeds weerkerend gericht tegen het zwakke,
het zieke, het uitgeleefde, zowel plant als dier. Ook de mens kent deze 'seizoenen': de levenstijdperken van het kind, de schooljaren, de volwassenheid en de
rijpe ouderdom. De overgangsfasen tussen deze levenstijdperken stellen aan het
aanpassingsvermogen van velen bijzonder zware eisen, zo zwaar dat sommigen
in vitaliteit te kort schieten, en stagneren in hun lichamelijke, geestelijke of
sociale ontwikkeling; dat ze ziek worden, scheef groeien, of in een maatschappelijk conflict verzanden; weer anderen zelfs aan hun onmacht tot verdere
ontwikkeling te gronde gaan. In zo'n overgangsfase bevindt zich de jonge man,
die ingelijfd wordt bij de Krijgsmacht, in de periode tussen jeugd en volwassenheid. Van de levensfase, puberteit en adolescentie, weten wij dat er na de laatste
wereldoorlog ontwikkelingen op gang zijn gekomen, waarvan wij de draagwijdte nog lang niet kunnen overzien.
Nam men tot voor kort aan dat lichaam en geest van de tot sexuele volwassenheid rijpende jonge mens in puberteit en adolescentie, hoewel soms via storm* Dit artikel is in mei 1966 verschenen in het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift
en in september in Engeland gehouden als voordracht op een intemationale bijeenkomst
van militaire psychiaters. Wij menen dat de inhoud van grote waarde is voor een bredere
lezerskring. — Redactie.
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achtige verwikkelingen, tenslotte toch in innerlijke samenhang en min of meer
gelijktijdig zich ontplooiden, thans moet men constateren dat zowel in ons land
als daarbuiten meer en meer discrepanties gaan optreden, die een harmonieuze
groei naar de volwassenheid voor steeds meer jonge mensen problematisch
maken. Allerwegen ziet men een versnelde groei der sexuele functie (acceleratie), te meten aan het vervroegd optreden der menarche bij het meisje, van de
eerste pollutie bij de jongen, en een vroeg-rijpe ontwikkeling der secundaire
geslachtskenmerken, de harmonische uitbouw van de lichamelijkheid verstoren.
Niet alleen in de militaire dienst is men beducht voor het afnemend fysiek
prestatievermogen van de jonge dienstplichtige.
Naast de disharmonische groei der lichamelijkheid ziet men tevens een vertraging (deceleratie) in de geestelijke rijpwording, een infantilisering naast fysieksexuele vroegrijpheid, waardoor bijv. geestesstoornissen, die men vroeger in
verband bracht met puberteit en adolescentie, thans regelmatig tot na het 30e
jaar gaan optreden. Over de mogelijke oorzaken van deze merkwaardige tendentie in de rijpwording van de moderne jonge mens willen wij in dit artikel
niet in discussie treden, alleen deze tendentie voor een goed begrip van ons
standpunt signaleren.
De jonge man, die ingelijfd wordt bij de Krijgsmacht, bevindt zich dus midden
in de steeds problematischer wordende periode tussen jeugd en volwassenheid.
Hij is nog bezig de nieuwe en vaak vreemd verwarrende mogelijkheden te leren
kennen van een volwassen-wordend lichaam. Lichamelijk volgroeid is hij meestal bij lange na niet, om van de geestelijke rijpheid nog te zwijgen. In de volwassen samenleving en beroepswereld, waarin hij bezig is zich te orienteren vanuit
de nog slechts relatief beschutte levenssituatie van het gezin, wordt hij gebombardeerd door de beinvloedingstechnieken van de hedendaagse massa-communicatiemedia, door speciaal op hem gerichte reclame, door waarde-relativering
en tegenstrijdige politieke doctrines, waardoor zijn denk- en leefwereld steeds
meer evolueert in een richting waar de normen en waarden van de 'gevestigde
maatschappij' al of niet terecht discutabel worden gesteld. Normen en waarden
die door vele jonge mensen als bij uitstek geldend voor de militaire samenleving
worden ervaren.
Als compensatie voor de innerlijke onzekerheid betreffende eigen identiteit en
zelfbepaling, zoekt de jonge mens van heden zich te poneren in de overwaardige
accentuering van individualiteit en ongebonden vrijheid, c.q. het recht op anarchie. Dat hij zich ook hierin weer conformeert aan anderen, overziet hij pas
later. Want enerzijds als leerling en onvolwaardig beschouwd, mede in verband
met de steeds langduriger leer- en opleidingstijden die ook de meest eenvoudige
beroepen thans vereisen, beschikt hij anderszins over vrijheden en financiele
middelen die hem beletten door zelfbeperking en bewuste keuze zich datgene
te verwerven waaraan hij op werkelijk individuele en originele wijze emotionele
bevrediging kan beleven. Ongetwijfeld slagen de meeste jonge mensen erin, door
deze overgangsfase heen, zich verder te ontwikkelen naar de volwassenheid.
Wellicht zal de volgende volwassen generatie, juist door de zware ei gen die de
hedendaagse volwassen-wording stelt aan het jeugdige integratievermogen, een
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kwalitatief betere en rijpere zijn dan de huidige. Maar dat deze ontwikkelingsperiode bij sommige jeugdigen een zware tol eist aan aanpassings- en neurotische stoornissen, zelfs tot algehele geestelijke ontreddering toe, dat weet elke
arts en psychiater, elke pedagoog en zielzorger, politie-ambtenaar, strafrechter
en maatschappelijk werker, die zich voor jonge mensen interesseert. Dat weet
ook menig ouderpaar. Eerder haalden wij in het Nederlands Militair Geneeskundig Tiidschrift de Amerikaanse sociaal-psychologe Marie Jahoda als
volgt aan: „The crucial test for the strenght of mental health occurs as a
person is transported from one environment to the other when habitual patterns
of behaviour are challenged and interiorized values of the former environment
are contradicted by the socially approved values in the new environment". In
dat artikel meenden wij het toenemend getal van aanpassingsstoornissen in de
militaire dienst te kunnen duiden als syrnptomen van een in wezen maatschappeliik proces, een sociaal-pathologisch proces zo men wil, nl. van de 'cultural
gap' die ontstaat, als binnen een samenleving bepaalde delen ervan, of bepaalde
waardesystemen en sociale tradities, zich in toenemende mate ongelijktijdig of
in devierende richting ontwikkelen. En wij meenden deze zich steeds verwijdende en dieper wordende kloof te kunnen signaleren tussen de leefwereld van de
hedendaagse jonge mens, als verbijzondering van de snelle evolutie in leven en
denken in de huidige civiele samenleving, en de relatief statische normen,
waarden en tradities binnen de militaire maatschappij. Waaraan zal de jonge
man, die voor de militaire dienst wordt opgeroepen, zich hebben aan te passen?
De jonge dienstplichtige zal gedurende vele maanden verwijderd worden uit de
gezinsgemeenschap en uit de kring van intieme sociale betrekkingen waarin hij
is opgegroeid. Studie en vakopleiding, de intrede in een beroep, verloving en
huwelijk, de vrije deelname aan ontspannings- en verenigingsleven, moeten
worden onderbroken of uitgesteld. De jonge dienstplichtige wordt overgeplant
in een maatschappij die in leefgewoonten, eisen, normen en sfeer geheel verschilt van die waarin hij is opgegroeid, en waarin hij zijn toekomstig verblijf
aan het uitstippelen is. Tot het tijdstip van zijn inlijving heeft hij zich een zekere
individualiteit verworven, een zekere routine van leven, zich gedragen, zich zelf
ervaren, met anderen omgaan, weten welke plaats men onder de anderen waard
is en welke hem toekomt. Een routine van veelal uiterlijkheden, zeker, van wijze
van kleding, persoonlijke smaak, wijze van groeten, wijze van alleen zijn in
slapen, vrijen en bidden, van handigheid, zich thuis voelen, kortom van zich
wel-bevinden. Maar de zelf-onzekere, nog in volle ontwikkeling verkerende
jonge mens heeft zich in bijzondere mate met deze, vaak uiterlijke, zaken van
zich-wel-bevinden geidentificeerd; zij hebben, en vaak op overspannen en als
het ware 'sociaal-narcistische' wijze, te maken met de handhaving en bevestiging van zijn identiteit en zelfgevoel, hebben te maken met het zich welbevinden
in zelfrespect, en het voor hem noodzakelijke gevoel van eigenwaarde. Deze
routine van zich gedragen en zich wel-bevinden laat hem bij zijn intrede in de
krijgsmacht geheel in de steek, en daarmee (tijdelijk) zijn zelfgevoel, zijn gevoel
van vrijheid en zelfbeschikking.
In de militaire samenleving worden de gewone dagelijkse handelingen van het
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leven, als daar zijn: zich kleden, lopen, groeten, de maaltijd gebruiken, de
dagindeling, het slapen gaan, niet aan het individuele toeval of de persoonlijke
gewoonte overgelaten, doch integendeel gedeindividualiseerd en strak geuniformeerd. Het wordt allemaal anders verlangd, in een andere uitvoering, onder
andere omstandigheden en voorwaarden, op vastgestelde tijden, en op luidruchtig of stilzwijgend bevel, dat in ieder geval geen tegenspraak duldt.
Een ieder moet op uniforme, voorgeschreven wijze gekleed gaan, op gelijke,
voorgeschreven wijze zich gedragen. In de uitvoering van de vastgestelde leefregels wordt een absolute stiptheid geeist.
De militair is steeds met en bij anderen. Hij wordt met anderen opgeleid in het
militaire handwerk. Men eet en slaapt steeds gezamenlijk, men moet zich ook
gezamenlijk, zo niet onder geleide, leren te vermaken. Alles komt men van
elkaar te weten, zelfs de tot dusverre intieme lijfelijkheid, bij het gezamenlijk
aan- en uitkleden op de kamer, in de wasruimten. Er is vrijwel geen mogelijkheid tot het alleen bij zich zelf zijn, tot afzondering in de lichamelijke of geestelijke intimiteit. Is het wonder dat vele jongelieden de eerste tijd van hun
militaire leven een soort derealisatie ondergaan, depersonalisatie-gevoelens beleven, door De Smit eerder beschreven als het 'de-identificatie syndroom'? Het
contact met de medemens, op adequate wijze slechts te beleven vanuit de eigen
identiteit, en vanuit de juiste perceptie van de rolverwachting door het sociale
milieu, gaat gedeeltelijk verloren, hetgeen kan resulteren in de tijdelijke ervaring van sterke vereenzaming. Doch er is meer. De hedendaagse jonge mens is
opgegroeid in een sfeer van overwaardering van ongebonden vrijheid, zelfbepaling en individualisme. Deze overwaardering moet, zeker grotendeels, als
symptoom en reactie-formatie worden gezien van een diepgaande gezagscrisis,
die zich afspeelt in het na-oorlogse opvoedingsmilieu, in het gezin en daarbuiten. Het 'ouderwetse' gezin bood in zijn hierarchische structuur met vader
als onbetwist hoofd aan het opgroeiende kind ruimschoots mogelijkheden zijn
tanden te scherpen aan de gezagsproblematiek, Welker integratie binnen de
persoonlijkheid voor een werkelijke maatschappelijke volwassenheid en individualiteit onmisbaar moet worden geacht. Het moderne gezin echter heeft veel
van zijn oorspronkelijke functies verloren. Op weg naar de meer matriarchaal
getinte 'nuclear family', als voornamelijk affectief rust- en trefpunt van de
gezinsleden, heeft het zijn stabiliteit en uiteindelijke vorm nog lang niet gevonden. De vader is 'zich zelf een vraagstuk' geworden, zeker ook in zijn verschijningsvorm en symbolische betekenis tegenover zijn opgroeiende kinderen. Zijn
gezag is discutabel geworden, en daarmee elk gezag voor de hedendaagse jonge
mens.
Naast het uitbundig benadrukken hiervan naar buiten, in habitueel gedrag en
soms in gedragsontsporing, moet bij vele jeugdigen toch gesproken worden van
een defectueuze, infantiel gebleven structurering van het gezagscomplex binnen
de persoonlijkheid. Met alle mogelijkheden van een defecteuze, neurotische
verwerking ervan, indien dit complex op een voor het individu vrijwel niet te
ontwijken wijze wordt geactualiseerd bij de inlijving in de Krijgsmacht.
Gezag, discipline en gehoorzaamheid zijn immers niet alleen symbolisch de
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grondpijlers van de militaire samenleving; zij zijn zeer concreet aanwezig in
vrijwel ieder detail van de leef- en gedragswijze waarmee de jonge dienstplichtige wordt geconfronteerd. Het primitief gebleven gezagscomplex binnen de
jonge persoonlijkheid is veelal 'geladen' met een kwantum diffuse, even primitieve aggressie, die bij actualisering van het complex tot uiting kan komen,
hetzij als zodanig, door zijn primitieve driftmatigheid en infantiele ambivalentie
dan veelal even destructief voor het individu als voor de samenleving, hetzij in
de vorm van angstreacties op deze diffuus dreigende aggressiviteit, bij voorbeeld
bij de confrontatie met de als bedreigend aggressief ervaren opleiding in de
wapenhantering. In de militaire dienst komt men nu eenmaal om op een of

andere wijze te leren vechten!
Voorts bestaat er bij de inlijving in de militaire dienst de dwingende noodzaak
tot een zeer ingrijpende aanpassing in fysiek opzicht. Zoals wij eerder in dit
artikel stelden, is de dienstplichtige bij zijn inlijving nog voluit verwikkeld in
zijn lichamelijke groei naar volwassenheid. En er is, vergeleken met vorige
decaden, allerwegen een duidelijke achteruitgang te constateren in zijn fysieke
conditie en prestatievermogen. Een achteruitgang die zeker te maken heeft met
de zeer gebrekkige lichamelijke scholing die de jonge mens in zijn kinder- en
adolescentietijd krijgt, in zijn school- en opleidingsgang die voornamelijk gericht is op intellectuele en technische vorming. Maar ook is er de reeds eerder
gesignaleerde dis-harmonisatie in de lichamelijke ontwikkeling van de jonge
mens, die hem, op het tijdstip van zijn intrede in de militaire dienst, kwetsbaarder doet zijn dan zijn mogelijk meer viriele leeftijdgenoot van enige decaden
terug. De militaire opleiding heeft een zeer sterk fysiek accent. Moeilijkheden
in de aanpassing hieraan, ook bij een uitgesproken goede wil van de dienstplichtige, zijn derhalve in de toekomst meer en meer te verwachten.
In het voorafgaande zijn enige factoren gesignaleerd die er toe kunnen leiden
dat sommige, en naar verwachting van schrijver dezes steeds meer, jonge men-

sen de aanpassing aan de militaire vorm van samenleven, van zich gedragen,
van denken en voelen, van normen en waarden, niet kunnen opbrengen. Zeker
niet als zij aan zich zelf worden overgelaten, niet op de juiste wijze worden
geleid en geholpen in hun veelal oprechte pogen zich aan te passen. Deze factoren zouden met vele andere kunnen worden aangevuld. Doch zeker is reeds,
dat de resulterende aanpassingsstoornissen bijzonder schadelijk kunnen zijn
voor de fysieke en geestelijke gezondheid van de betrokken individuen, en zeker
niet minder voor het moreel, de kracht en de efficiency van de Krijgsmacht. En
het is, zowel in het kader van een efficient bedrijfs-, personeels- en opleidingsbeleid, als gezien de verantwoordelijkheid van de militaire overheid voor de
staatsburgers in militaire dienst, dan ook dringend noodzakelijk, dat men naar
middelen en wegen zoekt om deze aanpassingsstoornissen in een zo vroeg
mogelijk stadium te onderkennen, ten einde maatregelen te kunnen treffen het
v6Orkomen er van zo veel mogelijk te beperken. In het volgende zal een overzicht worden gegeven van de verschijnselen van een reeds voltrokken stoornis

in de aanpassing.
In het algemeen kan men zeggen dat een stoornis in de aanpassing, zowel op
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lichamelijk, als op geestelijk en sociaal niveau, zich bij het individu kan
voltrekken volgens 2 verschillende reactie- en gedragspatronen, namelijk volgens
het flight-type, en daar tegenover volgens het fight-type. Deze terminologie uit
de Angelsaksische psychologie spreekt voor zich zelf, en zal in het volgende
nog worden verduidelijkt. Meestal treft men in de praktijk mengvormen aan,
waarin men dan echter toch wel een overheersend patroon volgens een van
beide typen kan herkennen.
I. Gedragspatronen, waarin de flight-reactie overweegt

De stoornis in de aanpassing uit zich hierin, dat het individu zich op enigerlei
inadequate wijze aan de voor hem onoverkomelijke situatie, de aanpassingsnoodzaak, tracht te onttrekken.
a. De onwettige afwezigheid of desertie. Een ernstig strafbare daad in de
militaire gemeenschap, met, althans voor een objectief waarnemende dan wel
straffende instantie, duidelijke consequenties.
In een groot deel van de gevallen blijkt echter bij de motivering van deze strafbare handelwijze door het betrokken individu de bewuste kennis van deze
overtreding van de militaire gedragscode als het ware overspoeld te zijn door
niet rationeel-overdachte, impulsieve en instinctieve vlucht-tendensen in de persoonlijkheid, als het ware door een instinctief-biologische variant van 'weg
wezen', weg uit een als onverdraaglijk ervaren dilemma. Het 'gewin' uit deze
handelwijze blijkt vaak zeer discutabel te zijn, en hoofdzakelijk in het 'weg
wezen' zelf te liggen. Schrijver dezes zijn uit zijn forensisch-psychiatrische werkzaamheden meerdere gevallen bekend, waarbij de desertie werd gevolgd door
maandenlange doelloze omzwervingen met enorme ontberingen, eindigend in
ernstige uitputtingstoestanden.
Agressieve of fight-tendensen zijn aan te wijzen in de 'hinaus-weh', bijv. het
uitbreken uit arrest, meestal met diffuse angst-belevingen als diepere ondergrond. In tegenstelling tot het heimwee eindigen deze toestanden ook meestal
in doelloos zwerven. In sommige persoonlijkheden zijn disposities aan te wijzen
die, in situaties die op enigerlei wijze het welbevinden van het individu belemmeren, zich uiten in zwerfneigingen van al of niet avontuurlijke aard.
b. Iets dergelijks vindt plaats bij joy-riding. Niet alleen vanuit de militaire
gedragscode een ernstig vergrijp, ook naar civiele normen zeer laakbaar: vooral
omdat bij joy-riding vaak ernstige ongevallen voorkomen, ook door chauffeurs die in normale omstandigheden uitstekend blijken te kunnen rijden. In
feite immers bevindt de joy-rijder zich in een roes, net als de alcoholgebruiker
achter het stuur. Het motief tot joy-rijden is meestal geheel irrationeel en impulsief. De joy-rijder geeft zich over aan een roes van snelheidsbeleven, van
meesterschap over en het zich opgenomen voelen door sterke paardekrachten;
van zich machtiger en sneller te weten dan wie dan ook met twee benen op de
grond, machtiger dan hij zelf in de werkelijkheid ooit zal kunnen zijn: onmachtige die zich in wezen niet of nauwelijks in staat weet gewoon soldaat te zijn
met de anderen. De sterk gemechaniseerde militaire samenleving biedt deze
onmachtigen zeer veel gelegenheid tot deze vorm van infantiel-aggressief

463

Over aanpassingsstoornissen in de militaire dienst

machtsbeleven, doch het impulsief zich storten in de roes van het joy-rijden is
in feite een vlucht in een wensdroom, net zoals bij
c. Het overmatig gebruik van alcohol. In de alcoholroes wordt het welbevinden
gezocht dat het individu maar al te zeer mist in zijn werkelijke situatie. De
schijn-kameraadschap en het pseudo-contact met anderen onder invloed van
alcohol moeten de plaats innemen van de werkelijke eenzaamheid, van het werkelijk onvermogen deel te hebben aan de gemeenzaamheid met lotgenoten. Het
roesachtige zich tot alles in staat voelen doorbreekt de remmingen van de onmacht. In ernstige gevallen van aanpassingsstoornis, gelukkig in de praktijk vrij
zelden voorkomend, kan het verslaafd raken aan de belevingen van de alcoholroes leiden tot alcoholisme, doch dan is de aanpassingsstoornis overgegaan in
een ernstige ziekte.
d. Het individu trekt zich terug uit de te moeilijke werkelijkheid in de eigen
fantasiewereld. In de leeftijds- en ontwikkelingsfase waarin de meeste dienstplichtigen zich bevinden, is dit een zeer acceptabele reactiewijze als 'reculer
pour mieux sauter', als het zich tijdelijk en periodiek terugtrekken uit het 'men',
om zich steeds weer in contact te weten met eigen identiteit en individualiteit.
Het client echter wel goed onderscheiden te worden van de neiging tot dagdromerij als compensatie voor als ondraaglijk gevoeld falen ten opzichte van de
eisen van de gemeenschap. De aanpassingsgestoorde dagdromer komt tot vergeten van tijd en taak (wachtdelicten!). Hij zondert zich of van de groep, waarbinnen de enige mogelijkheid ligt van een geordende aanpassing: in saamhorigheid. In ernstige gevallen kan dit leiden tot een desorganisatie van de waarneming en beleving van de werkelijkheid, tot een toestand van geestelijke ontreddering, die elke psychiater die regelmatig met jonge patienten werkt, uit
ervaring kent. Deze toestanden kunnen een langdurige en intensieve klinische
behandeling noodzakelijk maken, zoal niet het individu voor zijn gehele verdere
leven geestelijk verminken.
e. Elk streven naar aanpassing gaat gepaard met biologisch gefundeerde veranderingen en gebeurtenissen (stress-verschijnselen), zowel in de lichamelijke,
als in de geestelijke en sociale sfeer.
Dergelijke processen bereiden ook de aanpassing voor, of scheppen er de voorwaarden toe. Bij een gestoorde aanpassing kunnen deze processen uit het gareel
geraken, zowel in duur, intensiteit als doelmatigheid. Het zich opdringen van
deze ontregelde processen aan de aandacht van het individu schept de mogelijkheid tot pre-occupatie er mee, tot dwangmatige beleving ervan, als ver-ontschuldiging en rationalisatie van de als krenkend ervaren onmacht tot aanpassing aan
de gemeenschapseisen. Hier ligt de basis voor tal van functioneel-somatische
klachten; voor vele, het individu vaak ernstig in zijn moraal functioneren en
welbevinden bedreigende neurotische reactiewijzen; en voor vele stoornissen in
de sociale perceptie, die als in een vicieuze cirkel de aanpassing aan de gemeenschap weer extra bemoeilijken, en waarvan de beleving van vereenzaming, bedreiging en wantrouwen de wel meest voorkomende zijn. Over de interactiepatronen en -processen binnen een zich structurerende, een 'zich aanpassende'
groep is, buiten het experimented sociaal- psychologisch laboratorium, nog
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weinig bekend. Vast staat echter dat de aangeboden groepsleiders, i.c. het kader
in de militaire samenleving, bij deze groeps-processen een kardinale rol spelen,
ook bij de ontsporing van deze processen. Vele stoornissen in de sociale perceptie bij in de aanpassing gestoorde militairen gaan, volgens de ervaring van
schrijver dezes, uit van de inadequate gezagshantering door jeugdig-onervaren,
onzeker, dan wel onvoldoende gemotiveerd kader. Voor een uiterst kritische
selectie en een hoog genormeerde opleiding van dit instructiekader moet dan
ook, in het raam van de militaire geestelijke gezondheidszorg, bij voortduring
gewaakt worden.
f. Het individu geeft de strijd om de aanpassing op. De contactmogelijkheden
met de buitenwereld worden teruggenomen; de levensprocessen, zowel van
lichamelijke als van geestelijke aard, worden afgeremd. Dit zijn de verschijnselen van de depressie. Vooral het in wezen integere individu ervaart dit opgeven
echter met gevoelens van schuld, schaamte en wrok. Schuld jegens de gemeenschap, schuld ook jegens het eigen zelfrespect, de eigen zin voor verantwoordelijkheid. In feite wordt de strijd uit de buitenwereld verplaatst naar de binnenwereld, en gericht tegen het eigen zelf. In extreme, relatief zelden voorkomende
gevallen loopt dit uit op een impulsieve, dan wel vooraf beraamde poging tot
zelfvernietiging, op een poging tot zelfmoord. Een andere, minder spectaculaire,
doch niet minder ernstige uiting van de depressieve toestand is de ziekelijke
voedselweigering, waarbij het organisme alle voedselopname reactief afweert.
Dit kan leiden tot algehele uitputtingstoestanden, indien niet tijdig geneeskundig
wordt ingegrepen. Een aanloop tot dit toestandbeeld ziet men nogal eens bij de
voor de militaire dienstplichtige min of meer typische heimwee-depressie, en
bij de zich als acute depressie voordoende angsttoestanden in isolatie bij celstraf.
Voor de buitenstaander minder doorzichtig is het feit dat de afgeremde vitaliteit in minder extreme gevallen een verminderde afweerkracht van het organisme ten gevolge heeft, en een, verhoogde vatbaarheid voor ziekten. Ook
minder bekend is dat een partiele neiging tot zelfdestructie, als enige uiting van
een depressieve toestand, kan leiden tot een verhoogde kans op ongevallen,
zowel in het verkeer als bij de praktische opleiding, en bij het hanteren van de
vele mechanische werktuigen in de moderne krijgsmacht.
II. Gedragspatronen, waarin de fight-reactie overweegt
In het algemeen is het zo, dat aanpassing aan een, voor het individu nieuwe
situatie het best zal gelukken als hij met zijn vitaliteit, zijn activiteit, zijn goed
geintegreerde aggressiviteit, de aanpassingsmoeilijkheid tracht te overwinnen.
Dat hierin belangstelling voor de nieuwe situatie, inzicht in de noodzaak tot
aanpassing, en het gevoel van morele verplichting mede een belangrijke rol
spelen, spreekt van zelf. Toch kunnen ook aanpassingsstoornissen zich voordoen volgens het fight-, het aggressieve patroon, met voor de samenleving, en
veelal nog meer voor het betreffende individu, destructieve gevolgen. Deze
destructiviteit, vooral gericht tegen het eigen zelf, was trouwens in het voorgaande reeds meermalen te herkennen.
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a. Ernstige krijgstuchtelijke, dan wel strafrechtelijke vergrijpen. De stoornis
in de aanpassing is vooral het gevolg van het feit, dat bij het streven naar
aanpassing het individu vooral uitgaat van egocentrische strevingen tot behoeftebevrediging. Zelfzuchtig en star in zijn persoonlijkheidsstructuur, onmachtig
zich, mede ten eigen bate, te plooien naar de rechtmatige eisen van de gemeenschap, betekent de enige kans op aanpassing voor hem: het met geweld doorzetten van eigen neigingen en strevingen, ten koste van de gemeenschap. Overigens lang niet altijd bewust beraamd: de aggressieve inbreuk tegen de normen
en wetten van de gemeenschap verloopt nogal eens als een impulsieve, instinctmatige reactie op een als onverdraaglijk ervaren gevoel van onvermogen zich
in de gegeven situatie wel te bevinden.
Bij uitstek geldt dit voor hen bij wie de gezags- en disciplinaire situatie in de
militaire samenleving eigen onvoldoende geintegreerde gezags- en aggressieproblematiek actualiseert en luxeert.
De aggressieve daad betekent dan vaak een paniekmatige reactie op neurotische
angstbelevingen.
b. De aggressieve vecht-houding, als habituele neiging het eigen zelf ten koste
van alles (ook van het werkelijke eigenbelang) door te zetten, kent iedere
meerdere bij diegenen die hij dan 'psychopaten' pleegt te noemen. Ook echter
bij degenen die in wezen gezond zijn, met overigens normale aanpassingsmogelijkheden, komt het 'kankeren' voor als nog volkomen acceptabele 'overflow' van onlustgevoelens, inherent aan de aanpassingsnoodzaak. Anders wordt
dit bij hen, bij wie de aggressieve vechthouding berust op een onvermogen tot
saamhorigheid, op een defect in de persoonlijkheid derhalve. Deze individuen
vormen een bedreiging voor het moreel van de groep waarvan zij deel uitmaken, en zij worden daarom door de groep veelal uitgestoten. Het uitgestoten
zijn wordt echter wederom als een bedreigende, onverdraaglijke situatie beleefd,
met aggressieve uitingen als reactie, waarmede een trieste kringloop wordt
gesloten. Soms zoekt het individu zijn 'heil' in een gedragspatroon volgens het
'flight' type, en hij voltooit hiermede zijn nederlaag, ten koste van zich zelf en
van de gemeenschap waarvan hij deel behoorde uit te maken.
c. Zoals reeds eerder vermeld, kan een verhoogde kans op ongevallen het
gevolg zijn van een partiele zelfdestructietendens bij depressie-toestanden. Deze
z.g. accident-proneness kan echter ook het gevolg zijn van een diffuse, ongericht-aggressieve houding van het tot werkelijke aanpassing onmachtige individu
jegens zijn milieu, i.c. zijn werkmilieu, en de werk- en voertuigen waar hij mee
omgaat. Dit mag niet worden gelijkgesteld met een bewuste vernielzucht (die
66k voorkomt). Juist het ongerichte, impulsieve van de aggressief-destructieve
grondhouding van het individu, als aanpassingsstoornis, maakt deze destructiviteit zo gevaarlijk, vooral voor het individu zelf.
In het eerste deel van dit artikel werd een overzicht gegeven van de meest
voorkomende aanpassingsstoornissen, zoals men deze bij de jonge dienstplichtige in de militaire samenleving kan aantreffen.
Mutatis mutandis zijn deze stoornissen in ons land en daarbuiten bekend bij
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alle bedrijfspsychologische en -psychiatrische diensten van o.a. de grote industriebedrijven. Thans moet worden bezien in hoeverre deze stoornissen, die zulke
ernstige gevolgen kunnen hebben voor het betrokken individu, voor het groepsmoreel, en voor de geestelijke gezondheid van de Krijgsmacht, in hun vroege
verschijnselen kunnen worden herkend en met de geeigende maatregelen kunnen worden voorkomen.
A. Gerichte observatie. Hiermede wordt niet in de eerste plaats bedoeld een
observatie volgens medische dan wet psychologische richtlijnen. Het volgende
wil vooral uitgaan van de observatiemogelijkheden van een ieder die met het
leiden-van-mensen is belast, en waartoe hij, uit hoofde van verantwoord leiderschap, mijns inziens ook verplicht kan worden geacht. Dit geldt mutatis mutandis voor een ieder die in een commanderende functie is geplaatst, op ieder
niveau, en zeker ook voor diegenen die met de zorg voor de dienstplichtige zijn
belast: militaire medici en zielzorgers, officieren voor sociale dienst etc. Indien
men de bedoelde observatie-wijze toch ergens methodisch wil etiketteren, dan
kan men stellen dat zij uitgaat van de zich nog ontwikkelende denkwijze van de
inter-menselijke verhoudingen of human relations.
1. Voor de in aanleg begaafde, bezielde leidersfiguur, bijvoorbeeld de in jaren
en ondervinding gerijpte commandant en onderofficier, spreekt het volgende
vanzelf. Dit is zijn levenshouding geworden, verweven met zijn persoonlijkheid:
een intensieve verbondenheid met en belangstelling voor zijn ondergeschikten.

Deze levenshouding spontaan te ontwikkelen is echter lang niet in ieders aanleg
gegeven, ook niet voor menigeen die tot leiding geven wordt geroepen. Zij kan
echter warden aangeleerd, dit hebben bedrijfs- en sociaalpsychologische onderzoekingen en ervaringen sinds de eerste decennia van onze eeuw aangetoond.
Waar het op neer komt is, dat de militaire leider zijn functie in het militaire
groepsverband leert zien binnen het kader van de onmisbare deelname aan de
groepstaak door zijn ondergeschikten als volwaardige groepsleden.
Dit geldt in het bijzonder ook voor de rekruut in opleiding; deze kan alleen zijn
militaire functie aanleren en uitoefenen (hetgeen het leren vechten, verwonden
en doden mede insluit, zeker in de basisopleiding) temidden van de groep. En
de groep kan alleen met innerlijke discipline de doelstellingen van de leider tot
de hare maken, als deze leider kan beschikken over moreel gezag, gebaseerd
op zijn persoonlijkheid en kennis van zaken. Moreel gezag erkent verantwoordelijkheid, verbondenheid en solidariteit met de ondergeschikte, ook met de
onhandigste rekruut, als medemens.
2. De militaire leider dient enigszins weet te hebben van de levensomstandigheden en lotgevallen van de dienstplichtige in zijn burgerbestaan. In dit bestaan
is deze opgegroeid, daar is zijn persoonlijkheid gevormd, daar staat hij ook
tijdens zijn militaire loopbaan nog met minstens een been in: in het heden van
weekendverlof en briefwisseling, in het morgen van zijn toekomstige levensvervulling. De militaire leider moet zeker op de hoogte trachten te komen van
stoornissen in het burgermilieu, want de jonge dienstplichtige neemt de bein-
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vloeding door deze stoornissen met zich mee binnen de kazernepoort en dit kan
de aanpassing aan het militaire leven voor hem op bijzondere wijze bemoeilijken. Een bijzonder oog dient men te hebben voor diegenen die in hun uiterlijk
en gedrag een kinderliike, onvolgroeide indruk maken. Deze zijn vaak op een
zodanige wijze nog aan het ouderlijk milieu gebonden dat men, bij de overplanting naar een mannelijke, zakelijke en disciplinaire samenleving als de
militaire, nog moeilijkheden bij de aanpassing kan verwachten. Nog afgezien
van het feit dat de zware lichamelijke training in dienst voor een nog onvolgroeid organisme bepaalde problemen met zich mede kan brengen. Eveneens
een bijzondere categorie vormt de op zeer jonge leeftiid gehuwde. Naar de
ervaring heeft geleerd, heeft deze categorie, qua persoonlijkheid en geestelijke
motivering van dit onrijpe huwelijk, bij de aanpassing aan de militaire dienst
bijzondere moeilijkheden te overwinnen. Hoe de militaire leider al deze gegevens zal verkrijgen en documenteren is een kwestie van persoonlijke efficiency
en ervaring. Een goede gewoonte is, zodra er bij een dienstplichtige 'iets aan de
hand is', hem zo spoedig mogelijk voor een orienterend, liefst informeel
gesprek uit te nodigen, en de gegevens op een soort documentatiekaart te noteren. Deze gegevens kunnen worden aangevuld bij voorkomende gelegenheden,
belangrijke gebeurtenissen, krijgstuchtelijke correctie, etc.
3. Elke commandant dient ook weet te hebben, zij het rechtstreeks, zij het via
zijn medewerkers, van de plaats die de jonge dienstplichtige inneemt in de
groepsverbanden van het onderdeel. Niet alleen wat betreft zijn strikt militaire
functie. Doch vooral ook op welke wijze hij zich beweegt binnen (of buiten!)
de talloze informele groepsverhoudingen. Dus: met wie hij bij voorkeur omgaat, hoe hij zich gedraagt, of hij al dan niet geaccepteerd wordt, op de kamer,
in de klas, in het peloton; met wie hij graag zijn shelter deelt op oefeningen, wie
hij zijn 'slapie' noemt; hoe en met wie hij zijn vrije tijd doorbrengt. Hij moet
weten wie bij opdrachten spontaan de leiding neemt en als zodanig geaccepteerd wordt; wie zich bij voorkeur op de achtergrond houdt of kennelijk steeds
steun zoekt bij een ander. Hij moet ook weten welke groepsverbanden hij, bij
voorbeeld ten behoeve van overplaatsing of functie-verandering, wel of niet
kan riskeren te verbreken, in het algemeen, of juist met betrekking tot een
bepaald individu. Dit alles en nog veel meer met het oog op het feit, dat een
zich-aanpassend individu het groepsbeleven en bepaalde relatievormen nodig
heeft enerzijds, anderzijds storingen in de groepsrelaties zeer belangrijke oorzaken en vroege symptomen kunnen zijn voor en van aanpassingsstoornissen.
4. Het leren kennen van zijn ondergeschikten, zoals hierboven kort werd
samengevat en aangeduid, als medemensen waarmede men zich verbonden weet
en waarvoor men verantwoordelijkheid heeft te dragen, brengt met zich mee
dat in de relatie met hen zich een bijzondere wijze van waarnemen kan ontwikkelen, hierbij inbegrepen een verfijning van het waarnemen van eigen
reacties op deze relatie. Vrijwel iedereen heeft wel eens bij zich zelf, in het
contact met een ander, die schijnbaar onbegrijpelijke en ongemotiveerde gevoe-
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lens opgemerkt, die zich, gepaard met een zekere onbevredigdheid, laten uitdrukken als: „ik weet het niet, maar er is iets met hem!" Gevoelens van een
zekere wrevel, irritatie, ongeduld, of van bezorgdheid, onzekerheid, twij fel.
Er hapert dan iets in het contact met de ander en dat weet een door solidariteit
met de ander gescherpt waarnemingsvermogen van de eigen reacties vaak
eerder en met meer trefzekerheid te registreren dan een als 'objectief' geldend
orgaan als het oog, tezamen met het rationele denken. Dit is het waarnemend
vermogen van de intuitie, waarvan elke ervaren leider weet, welke onschatbare
diensten zij kan bewijzen, mits zij op de juiste wijze wordt gebruikt en ontwikkeld en met strenge zelfkritiek steeds weer wordt getoetst aan de werkelijkheid
van de objectieve gebeurtenissen. Dergelijke intuitieve gevoelens van mogelijk
onheil in de relatie met de ander, i.c. de ondergeschikte, kan de militaire leider
niet ernstig genoeg nemen. Zij dienen bij hem in ieder geval het sein te hijsen
van verhoogde attentie.
5. Dit geldt in gelijke mate voor de waarneming van veranderingen in het
habituale gedrag van de jonge militair, eveneens slechts op adequate wijze
mogelijk vanuit de solidariteit met de dienstplichtige als medemens. Deze
gedragsveranderingen betreffen o.a.: een geleidelijke of plotselinge vermindering van prestatie, onbegrijpelijke onhandigheden, een achter elkaar voorkomen
van overigens onbetekenende ongelukjes en misgrepen, een slordig tenue en
onverzorgd uiterlijk bij iemand die voordien als correct en netjes te boek stond,
enige lichte krijgstuchtelijke misstappen die achter elkaar verschijnen op een
blanco straflijst. Verder: herhaald ziekenrapportbezoek met vage klachten, die
duidelijk wijzen op een verminderd welbevinden, waarvan de arts de realiteit
niet kan ontkennen, doch waarvan hij het lichamelijk aangrijpingspunt evenmin
kan aantonen. Ook hier weer: verhoogde waakzaamheid.
6. De waarneming van het feit dat de jonge militair zich uit het groepsverband
terugtrekt, dan wel door de groep min of meer wordt uitgestoten. Vele gezonde
jonge mensen hebben de gezonde behoefte of en toe het alleen zijn te zoeken
voor de herbeleving van de eigen individualiteit, om daarna, als het ware meer
zich-zelf, zich weer tot de groepsgenoten te wenden.
Dit moet wel onderscheiden worden van het noodgedwongen zich afwenden
van de groep als aanpassingsstoornis. Dit leidt tot de zelfgezochte, dan wel door
de groep opgelegde vereenzaming. leder mens heeft, zeker in de militaire dienst,
lotgenoten nodig om zijn gezonde menselijkheid te kunnen bewaren. In de
vereenzaming wordt hij ziek.
7. Beginnende verschijnselen van een dreigende depressietoestand. Dit zijn er,
althans voor een goed waarnemer en verstaander, zeer vele en verschillende.
Slechts enkele kunnen hier worden vermeld: Toenemende prikkelbaarheid of
geslotenheid in de omgang met groepsgenoten. Onzekerheid en aarzeling in
gedrag en uiterlijk voorkomen. Hardnekkig geuite klachten over al dan niet
vermeende achterstelling bij anderen, over benadeling of beknotting door
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anderen. Verminderde concentratie en prestatie bij de opleiding en bij de tot
dan toe met een zekere animo en nauwgezetheid verrichte taak. Onverklaarbare
ongelukjes bij het werk. Verlies van interesse, zich uitend in slordigheid, onverschilligheid, verminderde aandacht, traagheid in denken, spreken, houding en
bewegen, een gesloten gelaatsuitdrukking. Verlies van zelfrespect, zich uitend in
een onverzorgd tenue, een slappe houding, verwaarlozing van lichamelijke
reinheid, toegeven aan sexueel avonturisme en alcoholmisbruik. Een verhoogd
dienstverzuim door ziekten en ongevallen. Gebrek aan eetlust, slaapstoornissen.
B. Maatregelen ter voorkoining van aanpassingsstoornissen
In het eerste deel van dit artikel werd gesteld dat de aanpassingsstoornissen in
de militaire dienst te maken hebben met de toenemende discrepantie in levenswaarden, normen, gebruiken en dagelijkse levensomstandigheden, tussen de
civiele en de militaire maatschappij. Hierdoor wordt de inleving in de militaire
maatschappij bemoeilijkt: de aanpassingsstoornis is in feite een contact-stoornis
met de militaire levensvormen, bij uitstek een stoornis in de te vormen relatie
met de personen die de militaire samenleving vertegenwoordigen: officieren,
kaderleden, groepsgenoten. Bij deze contactstoornis speelt de inadequate sociale
perceptie een zeer belangrijke rol. Het ligt nu voor de hand te veronderstellen
dat het hierboven onder A. gestelde: de gerichte observatie, en wel op het
niveau van medemenselijkheid en acceptatie als volwaardig groepslid, in zeer
belangrijke mate aan de relatiebehoefte en de contact-nood van de jonge
dienstplichtige tegemoet kan komen. Deze levenshouding van medemenselijkheid heeft niets te maken met een 'maatschappelijke werkers'-houding of 'zachte
mietjes'-aanpak van de rekruut. Slechts echt doorleefde, zich verantwoordelijk
voelende, rijpe mannelijkheid kan zich echte medemenselijkheid ten opzichte
van zijn ondergeschikten veroorloven. Een 'zachte' houding is ook niet in het
belang van het zelfrespect en het gevoel van eigenwaarde van de rekruut!
Hoe het ook zij: de belangrijkste preventie voor het ontstaan van aanpassingsstoornissen is een volwaardig-mannelijke medemenselijkheid van commandant,
officieren en kaderleden in hun relatie tot de dienstplichtige militair. De uit
deze levenshouding, uit echt leiderschap noodzakelijk voortvloeiende persoonli/ke interesse in het wel en wee van de ondergeschikte, de beleving van solidariteit met hem, en de attente waakzaamheid over zijn welbevinden, kan een
machtige stimulans zijn om een bemoeilijkte aanpassing aan de militaire situatie
te overwinnen. Trouwens, ook de meer robuuste lotgenoten van de aanpassings-bemoeilijkte kunnen voor zich het recht opeisen, te worden beschouwd als
volwaardige groepsleden en medemensen!
Slechts vanuit deze instelling van officier en kaderlid en vanuit het hieruit
verkregen inzicht in de persoon en de omstandigheden van de aanpassings-bemoeilijkte, kunnen verdere maatregelen ter voorkomen en correctie worden
genomen. Het gesprek met de dienstplichtige speelt hierin een zeer belangrijke
rol. Elk gesprek over persoon en levensomstandigheden, langer durend dan
2 minuten op 'rapport', betekent immers een intensieve contactname met de
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man! Ook de op medemenselijk niveau uitgedeelde schrobbering en krijgstuchtelijke bestraffing! Overweegt men een militair-disciplinaire heropvoeding in
het Depot voor Discipline te Nieuwersluis, dan zij men enerzijds voorzichtig:
een militair met een slechts beperkte lichamelijke dienstgeschiktheid, een ingrijpende geneeskundige functie-beperking, een psychopathische structuur, of met
een zeer belaste opvoedingsanamnese, hoort in Nieuwersluis niet thuis. Indien
echter een voldoende indicatie bestaat tot deze disciplinaire heropvoeding,
dan aarzele men anderszins niet te lang: een heropvoeding in de tuchtklasse
na een jaar dienstdoen heeft geen zin. Doch de bemoeilijking in de aanpassing
die leidt tot bestraffing met de tuchtklasse, is in feite een aanpassingsstoornis
geworden en moet dus zoveel mogelijk worden voorkomen. Een man met een,
op zich zelf de aanpassing zeer storende, psychopathische persoonlijkheidsstructuur, of met een zodanig belaste opvoedingsanamnese, dat de prognose
omtrent de militaire aanpassingsmogelijkheden wel zeer dubieus moet worden
geacht, hoort in de militaire samenleving niet thuis, en moet hieruit, al of
niet na bestraffing, worden verwijderd, zowel in zijn eigen, als in het dienstbelang. Veelal treden aanpassingsmoeilijkheden in dienst op als resonantie van
gezinsmoeilijkheden en andere stoornissen in de affectieve relaties thuis. Een
gesprek hierover kan de dienstplichtige belangrijk ontlasten en wellicht mogelijkheden bieden voor hulp: via de sociale dienst en zielzorger, mogelijk door
interventie van de commandant zelf.
In het voorgaande werd meerdere malen gesteld dat de aanpassing aan de
militaire dienstverhoudingen ook te maken heeft met de wijze waarop de
rekruut zich invoegt tussen zijn groepsgenoten, in het peloton, de klas, op de
kamer. Een aanpassingsstoornis kan wijzen, behalve op een individuele tekortkoming van de man, op gestoorde relaties binnen de groep zelf, met andere
woorden op een deficient groepsmoreel, bijv. als er grate discrepanties bestaan
tussen de sfeer en doelstellingen van de informele groepsverhoudingen en die
van de formele, hierarchische groepsleiding. Een deficient groepsmoreel wijst
op deficient leiderschap van de commandant, en het is dan zaak deze commandant door een meer ervarene te laten bijstaan, zo nodig te corrigeren. Goed
leiderschap en een hoog groepsmoreel zijn nog altijd de beste voorwaarden om
aanpassingsstoornissen te voorkomen. Een commandant die tekort schiet in
leiderschap betekent een groot gevaar voor de aanpassingsmogelijkheden van
zeer veel jonge dienstplichtigen, een groot gevaar ook voor de geestelijke gezondheid van de militairen die tot zijn onderdeel behoren.
De militaire arts die een dienstplichtige met functionele klachten op het ziekenrapport krijgt zal, behalve het bovenstaande, ook moeten overwegen wat de
fysieke training voor de betreffende man zal kunnen betekenen, met diens constitutie, somatische habitus, geestelijke spankracht en sportieve voorgeschiedenis. Supervisie van de fysieke training, en de bereidheid van de sportleiders
zonodig een rekruut een hart onder de riem te steken met een meer individuele
benadering en aanpassing van het trainingstempo, heeft meniger aarzeling
kunnen overwinnen en stoornissen voorkomen.
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De hierboven opgesomde algemene richtlijnen ter voorkoming van aanpassingsstoornissen zijn nog wel met enkele te vermeerderen. Een volledige handleiding
voor een individuele benadering van de militair, die in zijn aanpassing aan de
dienst gestoord is, of dreigt te geraken, is echter een contradictio in terminis.
Want de man die men als medemens wil benaderen in zijn moeilijkheden en
stoornissen, ook in die stoornissen die voornamelijk een maatschappelijke signatuur dragen, kan men alleen bereiken in de bereidheid tot individueel contact,
al is het maar door hem zich als individu voor te stellen. De beste handleiding
daartoe is de dagelijkse ervaring van het omgaan met zijn ondergeschikten als
medemensen, waardoor 'het hart meer weet, dan de ogen te zien geven'.

De verschroeiende kracht
van Gods barmhartigheid
Een interpretatie van het oeuvre van Flannery O'Connor
Emma Vorlat

„Daar verhief zich, stijgend en zich verspreidend in de nacht, een roodgouden boom van vuur alsof hij de duisternis in een geweldige uitbarsting
van vlammen wilde opslorpen. De adem van de jongen ging er naar uit om
hem te ontmoeten. Hij wilt dat dit het vuur was dat Daniel omgeven had,
dat Elias van de aarde had verheven, dat tot Mozes gesproken had en dat zo
dadelijk tot hem zou spreken. Hij wierp zich op de grond en met zijn aangezicht tegen de aarde van het graf, hoorde hij het gebod: Ga en verwittig
de kinderen Gods van de verschrikkelijke vaart van zijn barmhartigheid. De
woorden waren stil als zaden die zich een voor een openden in zijn bloed"1.

De auteur van deze geladen, vlammende stiji, die in machtige oudtestamentische beeldspraak een boodschap van onvoorwaardelijk religieus engagement
wil meedelen, is een stil, teruggetrokken meisje, Flannery O'Connor. Ze werd
geboren te Savannah, Georgia, op 12 augustus 1925. Haar leven verliep haast
onopgemerkt in het ouderlijk huis dat ze slechts verlaten heeft voor enkele
jaren aan de universiteit. Toen ze in 1964 op 38-jarige leeftijd overleed, was het
bij moeder, waar ze de hele tijd gewoond en pauwen gekweekt had. Op haar
actief staan twee bundels kortverhalen, A Good Man Is Hard to Find (1955)
en Everything That Rises Must Converge (postuum, 1965), en twee romans,
Wise Blood (1952) en The Violent Bear It Away (1960). Een zeer beperkte
produktie dus, waarmee ze toch tot de beste Amerikaanse romanciêres gerekend wordt.
Haar milieu noch haar opvoeding schijnen direct tot originaliteit te zullen
leiden. Ze behoort inderdaad tot de zeer gedegen Zuidelijke bourgeoisie, waarvan ze de typische opvoeding krijgt. De vrouw is er de 'beschermde', met een
misschien bevoorrechte, maar in elk geval gelimiteerde positie. Voeg daarbij
dat de O'Connors, overtuigde katholieken, hun dochter naar private katholieke
scholen zenden. Het milieu waarin Fl. O'Connor haar jeugd en leven heeft
doorgebracht, komt ook een Europeaan bekend voor. Men kweekt er doorgaans brave, traditioneel gerichte meisjes, maar zelden originele talenten. Wel
is Fl. O'Connor, zonder ooit openlijk in verzet te komen, in haar werk ten dele
boven die opvoeding uitgegroeid, maar haar werk is m.i. niet te begrijpen
1 Fl. O'Connor, The Violent Bear It Away, p. 447. Voor Everything That Rises Must
Converge hebben we gebruik gemaakt van de uitgave door Faber, London, 1965 ; voor alle
andere verhalen en romans gebruikten we Three by Flannery O'Connor, Signet Edition,
1964.
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tenzij vanuit de drievoudige traditie, familiaal, religieus en Zuidelijk-literair,
die haar gevormd heeft. Laten we eens van dichterbij bekijken hoe deze traditie

in haar oeuvre speurbaar is.
De familiale traditie

Zelfs een traditionalistische staat in het hartje van het Diepe Zuiden zoals
Georgia heeft sedert het einde van de tweede wereldoorlog, niet zonder revolutie en geweld, ingrijpende veranderingen ondergaan. De negers hebben hun
rechten opgeeist en zijn uit de hun traditioneel toegewezen sociale plaats losgebroken. De kleine blanke is voor betere levensvoorwaarden gaan ijveren in
een staat die steeds een der armste van de U.S.A. is geweest 2 . De bourgeoisie,
die het van nature bij het bestaande wil houden, voelt zich enigszins tussen
beiden in gekneld. 'Traditie', 'vaste waarden', 'herkomst' en een statisch gestratificeerde maatschappij zijn zovele ideeen die haar ter harte gaan en die thans
niet meer zo vanzelfsprekend aanvaard worden.
Verschillende verhalen uit de twee novellenbundels van Fl. O'Connor zijn
gebouwd op het thema van deze sociale wrijvingen en onrust en op het besef
dat veranderende sociale toestanden een veranderend bewustzijn vergen.
Het titelverhaal uit Everything That Rises Must Converge schetst de wrijving
tussen een moeder en haar enige zoon. De moeder, die het als weduwe hard
heeft gehad om haar zoon college to laten lopen, leren we kennen als volgt:
„Twee grijze haarlokken staken naar voren langs beide zijden van haar blozend
aangezicht, maar haar ogen, hemelsblauw, waren zo onschuldig en zo onaangetast door ervaring als ze moeten geweest zijn toen ze tien jaar oud was"
(p. 4). Geen spoor van rijping dus door leed en ervaring, geen spoor ook van
originaliteit. Men kan deze vrouw volledig karakteriseren door de opvattingen
van haar kleinburgerlijk milieu, dat zich aan het verleden hecht, omdat het in
elke verandering een achteruitgang ziet. Aan een toevallige sociale orde kent
ze een algemeen geldende waarde toe en haar inzicht in de negeremancipatie
vat ze samen in twee slogans: „De onderste plank ligt bovenop" (p. 6) en „ze
mogen omhoogkomen, ja, maar aan hun eigen zijde van het hek" (p. 7). Ze
heeft verder de illusies, het zelfbedrog en de respectabiliteit van haar milieu:
„Dames zeggen hun leeftijd niet" (p. 3) en „Echte cultuur is in het hart . . . . in
de manier waarop je de dingen doet en de manier waarop je de dingen doet
komt voort uit wat je bent" (p. 9). Ze heeft er geen besef van dat de tijd niet
stilstaat, geen eigentijds bewustzijn; ze is dan ook gaan wonen in een buurt die
veertig jaar geleden voornaam was. Haar zoon nu is een ruimdenkend 'liberaal',
die door zijn moeders ideeen gedeprimeerd wordt. Wanneer hij haar, onbeschoft en meedogenloos, uit deze ideeen wakker schudt, stuikt zijn moeder
plotseling ineen en sterft aan een hartaanval. Hem rest de wroeging, „het binnentreden in de wereld van schuld en verdriet" (p. 23).
2 In 1940 had Georgia slechts 57% van het gemiddeld nationaal inkomen der U.S.A.; een
andere Zuidelijke staat, Mississippi, had 37%. In 1963 waren de cijfers gestegen tot resp.
76% en 57%.
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In dit verhaal vallen twee trekken op. Ten eerste, dat de schrijfster niet duidelijk partij kiest: moeder en zoon zijn beiden even onsympathiek. Ten tweede,
dat het haar niet in de eerste plaats om de sociale facetten van de Zuidelijke
samenleving te doen is. Inderdaad, het probleem wordt hier — zoals meestal
bij Fl. O'Connor — herleid tot een generatieconflict, d.w.z. tot dat snort relaties dat ze uit haar beperkte directe ervaring het best kent. Zij stamt inderdaad
uit die sociale stand die bij de verschuivingen in de samenleving niet direct
betrokken is en van de sociale troebelen slechts een echo opvangt. Bovendien
lijkt haar talent in dit opzicht me tamelijk beperkt te zijn, zodat zij het nietervarene zelf niet kon aanvullen. Of was het gewoon gebrek aan interesse?
Hoe dan ook, de familiale traditie waartoe Fl. O'Connor behoort, beperkt
keuze en duiding van haar materiaal. In zoverre lijkt ze me een typische exponent van dit milieu. Is ze er ook de spreekbuis van?
In het boven geresumeerde verhaal krij'gt de zoon de schuld. Gebeurt dit alleen
omdat hij zo hardvochtig is, of wit de schrijfster ook al wat de moeder verdedigt bijvallen? Het is haast ondenkbaar dat een jonge schrijfster in de bres zou
springen voor een verkalkte sociale orde, levensvisie en godsdienstigheid. En
inderdaad, Fl. O'Connor distantieert zich ervan. Maar het is opvallend hoe ze
in haar verhalen steeds haar weg zoekt tussen 'moeder' en 'zoon', hoe ze haar
sympathie zomin naar de ene als naar de andere laat gaan. Poneert ze in een
verhaal dat de lauwen, de 'burgers', niet de besten zijn, in het andere toont ze
zich bepaald afkerig van de niet-lauwe nieuwlichters die radicale hervormingen
voorstaan.
In het gehele oeuvre van Fl. O'Connor ontbreekt een breed maatschappelijk
kader, wat soms oorzaak is van monotonie. Daarom voelt de schrijfster zich
beter thuis op het platteland, in de backwoods van Georgia, waar slechts
eenzaten leven. De stad is in haar werk een monolitisch, ongenuanceerd blok.
Derhalve schrijft ze regionale plattelandsromans met vaste menselijke verhoudingen en met aandacht voor het pittoreske en folldoristische element. Haar
negers zijn meestal brave werklui op het platteland, ze zijn over het algemeen
tevreden, zodat er nooit openlijk verzet komt. Ze kijken toe op de dwaasheden
van de blanke, die op zijn beurt hun folkloristische revivals, hun spreekwoordelijke luiheid en nalviteit aantrekkelijk vindt. De backwoods zijn bevolkt met
idioten en achterlijken van alle slag. Kortom, Fl. O'Connors beeld van het
Zuiden reikt niet verder dan dat van oudere auteurs, in de eerste plaats een
W. Faulkner. Sociale actualiteitswaarde heeft het slechts indirect of helemaal
niet. Ook als zodanig is ze een exponent van de bestaande Zuidelijk-literaire
traditie, zoals we verder nog zullen zien. Haar interesse en originaliteit liggen
beslist niet op het terrein van de sociale veranderingen. Waar liggen ze dan
wet?
De katholieke traditie
Haar beste werk, Wise Blood en vooral The Violent Bear It Away, wordt
ge1nspireerd door de sterk katholieke traditie waarin ze is grootgebracht.
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Hazel Motes, de hoofdpersoon van de eerste roman, leeft in de stad, een modern Ninive. Hij bezit de typisch moderne overtuiging, dat alleen hij gelukkig
kan zijn die psychologisch 'well-adjusted' is, die uitsluitend leeft van zekerheden. Daarom verwijdert hij uit zijn leven al wat spanning of twijfel veroorzaakt, in de eerste plaats het geloof. Dit wil de mens immers engageren zonder
dat hij weet waar de weg naartoe leidt en geeft rationalistisch niet te verdedigen antwoorden. „Hij zag Jezus van boom tot boom bewegen van achter in zijn
geest, een wilde, haveloze figuur, die hem wenkte om zich om te keren, en om
mee te gaan in de duisternis waar hij niet zeker was van zijn voetstappen"
(p. 16). Motes is een rationalist en een scepticus: „Er zijn allerlei soorten waarheden, jouw waarheid en die van iemand anders, maar achter alle is er slechts
een waarheid en dat is dat er geen waarheid is" (p. 90). De zonde negeert hij
omdat zondegevoel de mens ongelukkig maakt. Derhalve verwerpt hij ook de
Zondeval en de verlossing: „Ik ga prediken dat er geen Zondeval is geweest
omdat er niets was om van te vallen, en geen Verlossing omdat er geen Zondeval is geweest, en geen Laatste Oordeel omdat de eerste twee er niet zijn geweest" (p. 60). Dus is er geen Christus geweest, en geen kruisdood, of tenminste: „Ik zeg niet dat hij niet gekruisigd werd, maar ik zeg dat het niet voor jou
was" (p. 34). Hij gaat een nieuwe kerk, een kerk zonder Christus, prediken.
Maar aangezien iedere kerk haar 'idool' nodig heeft, zoekt hij een Jezus „die
zijn bloed niet vergieten kan om er mensen mee te verlossen, omdat hij een
mens is en niets goddelijks in zich heeft" (p. 68). Hij vindt een mummie, uit een
museum gestolen, bloedloos en verschrompeld, een bespotting zowel van de
mens als van Christus. Hij ziet hier weliswaar de ongerijmdheid van in, maar
blijft zich tegen beter weten in als godloochenaar affirmeren. Ostentatief leeft
hij met een vrouw „in wat zonde werd genoemd" (p. 63), niet omdat hij dat
prettig vindt maar om aan te tonen dat hij niet in de zonde gelooft. De hele
tijd echter laat God hem niet met rust en wanneer Hazel hem uiteindelijk
erkent, steekt hij zich de ogen uit. Door de goddelijke revelatie ziet hij genoeg
in zichzelf om zonder de buitenwereld te kunnen leven.
In dit werk worden dus twee levensvisies, de rationalistisch-sceptische en de

gelovige met elkaar geconfronteerd. De eerste betekent in Fl. O'Connors ogen
zelfverminking en dood, de tweede leven. In The Violent Bear It Away wordt
deze tegenstelling verder doorgetrokken.
De 14-jarige Francis Marion Tarwater leeft met zijn oudoom, een profeet,
ergens in de bossen te Powderhead, Tennessee. In tegenstelling tot Motes staat
hij niet per se afwijzend tegenover het waagstuk van het geloof en de goddelijke
genade. Hij wil een profeet worden om als Moses water uit de rots te slaan en
als Joshua de zon te doen stilstaan. Het profeetschap is een middel tot zelfbevestiging en macht over de hele kosmos. Daarbij wil hij uitverkoren worden
door een direct spectaculair ingrijpen van God. Zijn oudoom wil hem opleiden tot een profeet en zijn eerste opdracht zal zijn, een idioot neefje te dopen.
Dat weigert Tarwater, die niet nederig wil aanvaarden dat „God moves in His
own time" (p. 317) en dat de profeet geroepen is tot lijden in Christus' voetspoor: „het kind (voelde) een gemelijkheid over zich heenkruipen, een traag
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warm rijzende wrok, dat zijn vrijheid moest verbonden worden met Jezus en
dat Jezus de Heer zou zijn" (p. 315). Wanneer zijn oudoom sterft, verbrandt
hij het huis met het lijk erin om de verrijzenis onmogelijk te maken. Na deze
eerste zelfbevestiging trekt hij, op aanraden van een vreemdeling die aan zijn
zijde opduikt en weldra zijn vriend wordt — welke katholiek herkent er de
duivel niet in? — naar de stad om God en zichzelf te bewijzen dat hij geen
profeet is. De duivel bekoort hem handig met het argument van de menselijke
vrijheid (Jezus of jij), met rationele argumenten (hoe kunnen doden verrijzen?),
langs de weg van de hoogmoed (vraag naar een zichtbaar, persoonlijk teken).
In de stad belandt Tarwater bij het idiote neefje en diens vader, Rayber. Plotseling krijgt hij een revelatie, ongeveer zoals Paulus op de weg naar Damascus:
„Toen kwam de openbaring, stil, onverbiddelijk, rechtstreeks als een kogel . . . .
Hij wist dat hij geroepen was om profeet te zijn en dat de weg van zijn profeetschap niet opvallend zou zijn.... Hij trachtte 'Nee' te roepen, maar het was
alsof je zou proberen te roepen in je slaap. De klank was gesatureerd in stilte,
verloren" (pp. 357-358). Hij weigert gehoor te geven aan de stem. Rayber, zijn
rationalistische oom, wil hem een handje toesteken om hem te genezen van zijn
dwangidee. Hij brengt zijn idioot zoontje en Tarwater bij een vijver. Daar
speelt zich het drama af. De duivel fluistert Tarwater in het oor: „bevestig je
met een daad tegenover God. Je hoeft slechts een idioot te verdrinken". Tarwater doet het. Juist op het ogenblik van de moord echter krijgt hij de zekerheid dat hij zijn profeetschap voltrokken heeft: „Hij wist met een instinct zo
zeker als het eentonige mechanische kloppen van zijn hart, dat hij het kind
gedoopt had op het ogenblik zelf dat hij hem verdronken had, dat hij de richting inging van alles waarop de oude man hem voorbereid had" (p. 423). Nog
weigert hij een profeet te worden. Wanneer hij echter het graf van zijn oudoom
vindt, die tszich begraven werd, is dat voor hem een vingerwijzing van God.
Daarop volgt de openbaring die ik als motto boven dit artikel heb gezet. Francis
Marion Tarwater zal een profeet worden: levend zal hij voor God getuigen. En
dit profeetschap zal zich in lijden en nederigheid voltrekken.
De tegenstelling rationalisme spiritualistisch-gelovige geesteshouding, die in
Wise Blood werd aangesneden, wordt dus in The Violent Bear It Away verder
uitgewerkt. Het is, in Fl. O'Connors oeuvre, een conflictsituatie tussen twee
onverzoenbare levensopvattingen, die systematisch op verscheidene niveaus in
botsing komen. Op een eerste, zeer breed plan treffen we dit conflict aan als
een tegenstelling tussen stadsbeschaving (rationalisme) en plattelandse 'achterlijkheid'
Ten tweede wordt de tegenstelling in de intermenselijke
verhoudingen belichaamd in Rayber vs. Tarwater.
Rayber wil als rationalist uiteindelijk de hele werkelijkheid tot verstandelijke
principes en categorieen herleiden. Wat zich niet zo vatten laat, verwerpt hij
als niet-bestaande. De werkelijkheid 'begrijpen' is ze tevens domineren, zodat
de rationalist zijn eigen God wordt. Rationalisme en utilitarisme gaan hierbij
hand in hand. Alles immers wordt gecatalogiseerd als 'useless' of 'useful'. En
de mensen vormen daar geen uitzondering op. Rayber heeft de medemens tot
een voorwerp herleid, dat hij oppermachtig kan gebruiken zonder aan iemand
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rekenschap verschuldigd te zijn. Aan deze opperste zelfbevestiging ligt een
psychologische motivatie ten grondslag, de noodzaak namelijk om 'well-adjusted' te zijn als voorwaarde tot geluk. Maar tegenover diezelfde werkelijkheid,
die hij oppermachtig meent te mogen benaderen, staat Rayber tevens machteloos. Hij gaat er met tests op af, maar kan ze niet handelend richten. „Al zijn
beroepsbeslissingen waren geprefabriceerd en sloten geen participatie in" (p.
373). En zijn neef merkt spottend op: jij kan niet handelen, maar slechts spreken over wat je zou gedaan hebben als je het gedaan had. Er is in de rationalist
Rayber een splitsing tussen denken en handelen, een uiteenvallen van handelen
en zijn. Hij is ineffectief.
De oude Tarwater en, aan het einde van zijn evolutie, ook zijn achterneefje zijn
spiritualisten, gelovigen. Bij hen zijn denken, handelen en zijn niet gescheiden.
Het rationalistische denken met begrippen en twijfels trekt hen niet aan. Zij
'weten' met hart en geest, door 'n plotselinge revelatie die „een put in je opent".
Hoe irrationeel ook, dit soort weten geeft een inzicht in de diepe zin van leven
en kosmos die de rationalistische kennis ver achter zich laat. Het is een oerbesef
van de ultieme eenheid van al het bestaande door Gods scheppingsdaad, met
daarbij een visie op een later te verwezenlijken nieuwe eenheid met God in het
eeuwig leven. Zulk een weten impliceert handelen, drijft tot engagement. Het
profeetschap van Tarwater is niet anders dan dat. Uit dit alles vloeit een diep
respect voor de individualiteit van de andere voort, die niet tot een object
gereduceerd mag worden. De spiritualistisch-gelovige mens is niet autonoom.
Zijn zelfbeschikkingsrecht wordt beperkt door de evenmens en door God. In
plaats van zelfbevestiging en trots treden zelfverloochening en nederigheid.
Maar juist hierin ligt de eigenlijke menselijke vrijheid.
Er zijn nog andere spanningen: de spiritualist is niet 'well-adjusted'. Hij waagt
zich op onbekende wegen en vindt de zekerheden en het veiligheidsverlangen
van de rationalist schraal, pover. Zijn uiteindelijke dimensie haalt hij niet uit
zichzelf, maar uit God, die macht heeft over de mens omdat hij de Verlosser
is. Het kernstuk van O'Connors hele visie zijn inderdaad de Verlossing en de
Verrijzenis. Een verlossing niet door het intellectualistische woord of door een
symbolisch teken, maar door bloed, door een volledige inzet van de Godmens.
Daarom mag deze ook van de mens een dergelijke inzet eisen „to justify his
Redemption" (p. 306) en om uiteindelijk te verrijzen „in a world transfigured".
„Voor mij is de zin van het leven gecentreerd in onze Verlossing door Christus" getuigt Fl. O'Connor3.
Het dualisme dat we reeds op een dubbel niveau hebben aangetroffen, leeft
ook in ieder individu. Hazel Motes is de rationalist en de door God vervolgde.
Francis Marion Tarwater moet van rationalistische zelfbevestiging tot deemoedige aanvaarding van zijn profetenrol komen. Zelfs Rayber is gespleten. Heeft
hij zijn rationalistisch schutsel niet opgericht tot zelfbescherming tegen gevoeligheid?
Tenslotte werkt Fl. O'Connor het dualisme uit in allerlei contrasterende symbolen en tegenstellingen. Er zijn twee wijzen van zien: door Raybers bril, die de
3 Granville Hicks, ed., The Living Novel, New York, 1957, p. 162.
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werkelijkheid slechts in haar oppervlakkige aspecten toont, of met de ogen van
de profeet, die verbrand zijn door een schroeiend vuur dat helder inzicht
schenkt. Twee wijzen van horen: gebrekkig met Raybers hoorapparaat of
luisterend naar Gods stem in natuurgeweld en in het binnenste van de ziel.
Twee wijzen van weten: Raybers weten door deductieve redenering, dat verarmt; het weten van de profeet door een plotselinge revelatie die je 'bloed', je
diepste menszijn doordringt: „Good blood knows the Lord" (p. 338). Twee
wijzen van spreken: het woord van Rayber, geschreven, is dood en niet bezielend; het goddelijk woord dringt tot in de bloedstroom door, brandt, „is direct
as a bullet" (p. 357). Kortom, in een reeks tegenstellingen en symbolen die ten
dele rechtstreeks door het Matteiis-evangelie zijn geInspireerd, wordt de onmacht van de niet-gelovige tegengesteld aan de macht van God en van de
gelovige. Uiteindelijk is het een tegenstelling tussen dood en leven.
Tegen die tegenstelling zoals ze door O'Connor wordt voorgesteld, rijzen echter
twee vragen: is ze niet karikaturaal? is ze niet te eenvoudig?
Karikaturaal is O'Connors voorstelling beslist, zowel die van het rationalisme
als die van het spiritualisme. Nergens vangt men in haar werk een echo op van
het nederig rationalisme dat niet uit hoogmoed of zekerheidsverlangen voor het
niet-bestaan van God opteert; evenmin kent zij een rationalisme dat, door
humanistische motieven geInspireerd, wel handelt en de wereld beter maakt.
Anderzijds is haar katholicisme geen gelncarneerd christendom, maar een
transcendentaal spiritualisme, dat niet inziet hoe de voleinding van de Boodschap reeds in deze wereld begonnen wordt. Daaruit vloeit een zwart-wit
tegenstelling voort, die in beide levenshoudingen de gemeenschappelijke factor
van een engagement in de wereld geheel verwaarloost.
Met de vraag of die tegenstelling niet te eenvoudig is, bedoelen we of het in
onze tijd nog opgaat deugd en ondeugd in zulke strakke categorieen te scheiden
en diametraal tegenover elkaar te plaatsen. Fl. O'Connor is zich daarvan
bewust en zij tracht haar voorstelling dialectisch te nuanceren, vooral met
behulp van twee technische middelen: voortdurend verspringt het gezichtspunt;
nooit dringt zij in het verhaal haar eigen standpunt rechtstreeks op. Zelfs in
haar karikaturale vorm is de rationalistische geesteshouding in The Violent
Bear It Away niet zonder meer verwerpelijk. Rayber geeft een perfect aanvaardbare psychologische verklaring voor het profeetschap van de oude Tarwater: „De dwangvoorstelling, dat hij door de Heer geroepen was, vond haar
oorsprong in onzekerheid. Hij had de zekerheid van een roeping nodig, en
daarom riep hij zichzelf" (p. 314). Met psychologische maatstaven gemeten, is
de oude Tarwater niet normaal en hij heeft inderdaad vier jaar in een krankzinnigengesticht doorgebracht. Aan de jonge Tarwater tracht Rayber het besef
bij te brengen dat het geloof een laffe poging is om te ontsnappen aan de
zinloosheid van het leven. Is de moord op het idiote neefje geen weerzinwekkend gevolg van een idee-fixe? Vanuit de rationalistische gezichtshoek kan men
dit boek lezen als een illustratie van godsdienstwaanzin, religieus fanatisme,
bijgeloof en achterlijkheid.
Toch steekt Fl. O'Connor haar uiteindelijke sympathie niet onder stoelen of
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banken. In de inleiding die ze tien jaar na de eerste publikatie op Wise Blood
schreef, geeft ze blijk van een zekere bezorgdheid bij het schrijven van het
werk: „Dat het geloof in Christus voor sommigen een zaak is van leven en
dood, is een struikelblok geweest voor lezers die er liever over zouden denken
als een zaak van weinig belang. Voor hen ligt de integriteit van Hazel Motes in
het feit dat hij zo krachtig probeert verlost te geraken van de haveloze figuur
die achteraan in zijn geest van boom tot boom beweegt. Voor de auteur ligt
zijn integriteit in het feit dat hij dit niet kan" (p. 8).
TerwijI de familiale traditie Fl. O'Connors werk eerder verlamde, is het met de
katholieke traditie waartoe ze van huis uit behoorde net omgekeerd. Deze
schenkt haar een heilsleer en levensvisie, een aantal zekerheden en een moreel
referentiekader om wereld en samenleving te beoordelen. Onder de moderne
Amerikaanse romanciers is zij een der weinigen die vanuit zekerheden en vanuit
een visie die het individu transcendeert, de huidige samenleving be- en veroordelen kan. Want dat ze deze samenleving door rationalisme vergiftigd ziet, is
overduidelijk. Eigenlijk interesseert ze zich dus wel voor de eigentijdse samenleving, maar niet voor bepaalde sociale aspecten ervan. Ze ziet ze in een veel
fundamenteler daglicht.
Wel aarzel ik even haar visie 'katholiek' te noemen. Heeft ze daartoe de menselijke wil niet te zeer gedetermineerd, de directe God-mens relatie niet te zeer
buiten ieder communautair verband geplaatst en niet te weinig oog gehad voor
de vader-kind verhouding erin? Meent men hierop bevestigend te moeten
antwoorden, dan spreekt men wellicht beter van een christelijk-spiritualistische
visie, gevoed door een katholiek bewustzijn. De bescherming van haar milieu
heeft ook haar katholicisme een bepaalde tint gegeven. Van de moderne angst,
wanhoop en leegte van de ziel die door een zwijgende God verlaten schijnt, is
er in haar werk heel weinig te vinden. God is de overweldigende Zekerheid, die
de zondaar op de hielen zit en volledig transformeert.
Andere aspecten van deze visie en voorstelling — het ingewikkeld spel van
voor en tegen en het steeds wisselend gezichtspunt; de distortie ook, die gevoed
wordt door groteske elementen en geweld — zijn niet uit O'Connors katholieke
traditie te verklaren, maar uit de Zuidelijk-literaire traditie waartoe zij behoort.
De Zuidelijk-literaire traditie

We hebben er reeds op gewezen dat Fl. O'Connor in haar voorstelling van de
Zuidelijke scene niet verder gaat dan Faulkner. Ook in de vele 'profeten' uit
haar werk meen ik een echo op te vangen van de jaren dertig toen in vele
zuidelijke staten dergelijke lui inderdaad rondtrokken. Maar er is meer. Met
een niet al te grote overdrijving kan men zeggen dat de moderne literaire
traditie in het zuiden bepaald wordt door W. Faulkner en E. A. Poe. Een
aspect hiervan is belangrijk voor het oeuvre van Fl. O'Connor, nl. de Gothic
romance, die voornamelijk onder invloed van E. A. Poe in het zuiden is doorgedrongen. Het is een griezelverhaal met spoken en geestverschijningen, met
abnormalen, waanzinnigen, ziekelijken, perversen en geobsedeerden. Deze
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elementen worden aangewend met allerlei bedoelingen: spectaculaire (bijv. de
lezer doen griezelen), psychologisch gemotiveerde (bijv. desintegratie van de
persoonlijkheid, verwoording van de wereld van onderbewustzijn en droom) en
vele andere. Zowel uit haar beeldspraak en woordkeuze, als uit de waanzinnigen, fanatici, idioten, duivels, onzichtbare handen en dergelijke die haar romanwereld bevolken, en uit de voortdurende obsessie van geweld en perversiteit,
blijkt dat Fl. O'Connor niet buiten deze traditie gedacht kan worden.
Veel hiervan komt echter uit de Bijbel, die de schrijfster vaak met een 'gotische' geestesgesteldheid tegemoet is getreden. Andere elementen stammen duidelijk uit het gotische griezelverhaal. Andere nog kan men niet met zekerheid
lokaliseren. Waar komt de duivel met de bokkepoot vandaan in het verhaal
The Lame Shall Enter First? Is de duivel die Jezus in de woestijn bekoort niet
analoog aan de 'vreemdeling', later 'vriend', die Tarwater met hoogmoed
bekoort? Toch behoort deze mysterieuze vreemdeling tevens tot het gotische
griezelarsenaal. Ook de onzichtbare hand (van God) hoort in beide thuis. En
is het hoofd van Joannes de Doper op de schotel niet een sterk gotisch geladen
element? Bijbel en gotisch griezelverhaal zijn voor Fl. O'Connor twee evenzeer
aangewende inspiratiebronnen. Ze verbindt de Bijbel met een inheemse literaire
traditie. Met welke bedoeling?
Van een schrijfster die getuigt dat „alle komische romans die enigszins goed
willen zijn, over problemen van leven en dood moeten gaan", kan men niet
aannemen dat louter pret om een groteske situatie haar zou gedreven hebben.
Ook het verlangen de lezer kippevel te bezorgen is haar wel vreemd geweest.
Fl. O'Connor wil als schrijfster een boodschap brengen en zij gebruikt daarvoor de meest adequate middelen die een bestaande literaire traditie haar biedt.
Haar keuze van gotische elementen kan men m.i. als volgt verklaren.
In een overbeschaafde en decadente samenleving is het niet-emfatische woord
versleten geraakt en maakt het geen indruk meer. In de publiciteit grijpt men
dan naar de super-superlatieven, in de literatuur naar het overstatement, de
herhaling, de gradatie, en dies meer. In een beschaving, zo ongevoelig en onverschillig, dat de dood van een kind en een natuurramp te 'alledaags' zijn om
de mens nog te beroeren, moet deze wakker geschud worden met vuur dat uit
de hemel valt. Zulk een beschaving is vaak ook zo verwrongen, dat de mens als
'normaal' aanziet wat abnormaal, wreed en hatelijk is. In Fl. O'Connors ogen
is de Amerikaanse samenleving dit alles: ongevoelig voor al wat niet met
emfase en overdrijving wordt ingehamerd. En het rationalisme en scepticisme
die er thans hoogtij vieren, zijn distorties die men als normaal beschouwt.
In dat geval zijn schokmethodes onontbeerlijk. Daarom gebruikt Fl. O'Connor
gelijktijdig de technieken en de beeldspraak van de Gothic romance en van de
Bijbel: „Mijn persoonlijke overtuiging is, dat schrijvers die alles zien in het licht
van hun christelijke overtuiging, in deze tijden het scherpste oog zullen hebben
voor het groteske, voor het perverse en voor het onaanvaardbare . . . . Ik denk
dat zeer vaak de reden voor deze aandacht voor het perverse het verschil is dat
er bestaat tussen hun geloof en wat de lezers geloven. Verlossing heeft geen
zin, tenzij er reden voor is in het actuele leven dat we thans leven, en sedert de
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laatste eeuwen is de wereldse overtuiging in onze cultuur doorgedrongen, dat
el zo'n reden niet is . . . . De romancier met christelijke overtuiging zal in het
moderne leven distorties aantreffen die weerzinwekkend voor hem zijn, en zijn
probleem zal zijn deze als distorties te laten zien aan een gehoor dat eraan
gewend is ze als natuurlijk te zien; en hij zal wellicht gedwongen zijn telkens
gewelddadiger middelen aan te wenden om zijn visie door te geven aan een
vijandig gehoor"4 . Duidelijk blijkt hieruit hoe Flannery O'Connor door een
apostolische bezorgdheid gedreven werd. Ze wil meer dan gelezen worden, ze
wil de lezer uit zijn schuilhoek lokken en aanzetten tot engagement.
Twee jaar geleden overleed deze schrijfster. Met de postume publikatie van
Everything That Rises Must Converge is haar werk compleet. Als het de tijd
weerstaat — en ik zie daar alle kans toe — zal het zijn om de gave artistieke
verwoording van een christelijk-geengageerde levensvisie die geconfronteerd
wordt met een bepaalde interpretatie van de hedendaagse (Amerikaanse) mens.
„In de grootste romans vallen de morele zin van de schrijver en zijn dramatische zin samen" 5 : deze opmerking van Fl. O'Connor is ook op haarzelf toepasselijk.
4 Ibid., pp. 162 - 163.
5 Ibid., p. 161.

De meermin van Hella Haasse
B. F. van Vlierden

Wat bij de lectuur van Hella S. Haasse's De Meermin onmiddellijk opvalt, is
de zeer nadrukkelijke en eigen compositie van deze roman. In de mate waarin
deze compositie uitdrukkelijk wordt aangegeven en in de roman zelf als dusdanig meespeelt, mag men gerust gewagen van een bewust nagestreefde structuur. Het 'verhaal' kan als volgt worden samengevat: Sera, de vrouwelijke
hoofdfiguur, beleeft op een dag een aantal ontmoetingen met mensen die allemaal rechtstreeks (of soms onrechtstreeks) te maken hebben gehad met een
verzetsdrama. Dit drama heeft hierin bestaan, dat Doortje, een jonge vrouw,
lid van het verzet, door eigen loslippigheid een gevaar was geworden en daarom
uit de weg werd geruimd. Zowel Sera's echtgenoot, als diens baas, Hazekamp,
als haar dichterlijke vriend, Swaert, enz. zijn bij dit drama betrokken geweest.
Sera's 'rondgang' op die ene dag (het 'nu' van de roman) is aanleiding tot een
aantal gesprekken en flash-backs, die, tot een groot legwerk (mozaIek) samengevoegd, wel een oplossing kunnen suggereren in verband met dit verzetsdrama.
Op die manier beschouwd, heeft De Meermin iets van een detective-story: er
werd een moord gepleegd, en het 'onderzoek' geeft de sleutel van het drama.
Natuurlijk wil Hella Haasse's roman meer zijn: hoewel de 'spanning' van het
raadsel meespeelt bij de lectuur, wordt het spoedig duidelijk, dat het schrijfster
om jets heel anders te doen is. Belangrijker is voor haar de spanning die ontstaat tussen de twee belevingsmomenten die in deze roman aan de orde zijn,
nl. een nu in een rustige kleinburgerlijke tijd, en een toen in de heroische tijd
van het verzet, waarin solidariteit, vriendschap en idealisme aan de orde waren.
De hoofdfiguur, Sera, 'pendelt' a.h.w. voortdurend tussen heden en verleden,
en het belangrijkste, het eigenlijke onderwerp van de roman, is precies haar
bewuste poging om vanuit dit 'nu' voortdurend te 'duiken' in het 'diepe water'
van het verleden.
De sterk symbolische naamgeving helpt ons dat verduidelijken. 'De Meermin'
is natuurlijk dat kleine siermotiefje op de gevel, dat 's morgens (bij het begin
van de dag en van de roman) is losgekomen uit de gevel en op de grond in
duizend scherven is gevallen, en waarvan Sera 's avonds (op het einde van deze
— gevulde — dag en van de roman) de scherven terugvindt in de vuilnisbak,
waarbij ze haar eigen documenten voegt.
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Dit symbool omvat dus als het ware de hele roman. Maar algauw wordt het
duidelijk, dat de eigenlijke 'meermin' Sera is: met een obsederende regelmaat
komen in de hele roman termen terug die de sfeer van het water oproepen:
vloeien, vissen, wier, aquariums, enz. Dit begint reeds op de eerste bladzijde
waar we Sera zien dromen als vertoefde ze in water. Dit vloeiende karakter
heeft rechtstreeks te maken met haar vrouwelijke natuur en haar spontane
overgave aan het leven. Dat zij zelf de Meermin is, wordt nog duidelijker als
wij vernemen dat zij een schrijfster is, een dichteres, die een belangrijk gedicht
heeft geschreven over 'De Duiker'. In gesprekken met haar literaire vriend,
Swaert, wordt wel uitgemaakt, dat zij het hierin over zichzelf heeft. Deze
methode is op zichzelf kenschetsend voor het 'modernisme' in de roman. Zoals
vaak in andere recente romans geschiedt, is de hoofdfiguur een auteur die in
de roman als dusdanig optreedt en daarbij een werk ter sprake brengt dat
binnen de roman als een projectie kan worden beschouwd van deze roman.
zelf. Gemakkelijk kan men hierbij op de eerste plaats denken aan een gelijksoortig procede in Gide's Les Faux Monnayeurs. Alle commentaren — en die
zijn wel zeer uitvoerig — over het werk van Sera, De Duiker, zijn als bij procuratie toepasselijk op het werk van Hella Haasse zelf, De Meermin.
Deze symboliek wordt nog stringenter, als men heeft ingezien, dat de andere
hoofdfiguur, de leider van het verzet, Hazekamp, in dat verzet schuilging
onder de naam Diepwater. Hazekamp-Diepwater speelt de hoofdrol in dat
verzetsdrama, in het 'toen' van de roman. Vermits Sera in de hele roman steeds
opnieuw in dat verleden onderduikt om de waarheid te vernemen, staan de
symbolen Meermin-Duiker-Diepwater in een organische verhouding tot elkaar,
en vatten als dusdanig oak heel de intrige samen, inbegrepen de expliciete
structuur zelf van de roman. Indien men er nog rekening mee wil houden, dat
termen als onderduiken, onderduiker, enz. schering en inslag waren in het
verzet, dan mag men wel concluderen, dat deze hele symboliek werkelijk op de
uitgebeelde realiteit 'plakt'. Ter aanvulling moet dan nog worden aangestipt,
dat de 'Meermin' in haar halfslachtigheid — half vrouw en half vis een zeer
juiste voorstelling is van Sera zelf en van de hele roman: beide staan voor een
deel in de werkelijkheid van het nu, maar voor het andere deel in de werkelijkheid van het toen. Herhaaldelijk wordt in de roman Sera deze halfslachtigheid,
deze dubbeiheid verweten.
Dat is dan in zoverre belangrijk voor de psychologische kant van de intrige,
dat het Sera precies te doen is om een harmonische integratie van dit troebele
verleden in haar eigen op dit ogenblik te verwerven psychisch evenwicht. Ook
op psychologisch vlak staat de spanning tussen heden en verleden in het centrum. De mensen die haar omgeven, haar echtgenoot, Hazekamp, Swaert, enz.,
leven in feite in een gebroken wereld: zij wensen het verleden (de oorlog — het
verzet) te vergeten, maar slagen er juist daarom niet in, een nieuw evenwicht te
bereiken, en leven in feite inauthentiek. Daartoe zou men nu de psychologie
van de andere hoofdpersonages moeten confronteren met die van Sera. Haar
echtgenoot, met zijn mislukte droom om archeoloog te worden, is in feite een
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karikatuur van wat Sera zelf concreet beleeft op deze bewogen dag. Zij betekent voor hem 'een gevaar'. Hazekamp staat wel het dichtst bij Sera wat het
'inzicht' betreft, maar vanuit zijn cynisme kan hij dit rationele inzicht niet waar
maken op het affectieve plan. Frank Swaert geeft een zeer luciede analyse van
Sera's psyche, maar kan haar als ontgoochelde verliefde niet volgen. In feite
perken deze drie andere hoofdpersonages het gebied of waarop Sera zich
beweegt: zij slaagt erin, dank zij haar roekeloze eerlijkheid, in haar overgave
aan de dreigende chaos van het verleden, orde te scheppen in dat verleden en
in zichzelf. Hier sluit de psychologie van de roman heel nauw aan bij de materiele gegevens en bij de structuur zelf: telkens staat de spanning tussen nu en
toen in het centrum. Vandaar de verregaande, in feite onthutsend sluitende
eenheid van de hele roman door alle niveaus heen.
Deze eenheid strekt zich uit tot op het morele gebied. Op de eerste plaats al
om de in de ogen van anderen roekeloze eerlijkheid van Sera. Maar ook verder
nog, omdat in het centrum van het verzetsdrama de vraag wordt gesteld naar
verantwoordelijkheid en schuld. Op dit niveau staat Sera eens te meer tegenover haar eigenlijke tegenspeler Hazekamp-Diepwater. In het laatste gesprek
dat zij voeren, naar het einde van de roman toe, wordt juist de vraag gesteld
naar de 'bewuste schuld'. Hazekamp erkent dat hij de 'bewuste schuld' op zich
heeft genomen en tracht ermee te leven. Maar daardoor, en ook mede door de
omstandigheden van het verzetsdrama, de moord, prijs te geven, suggereert hij
Sera een enigszins tegengestelde en toch complementaire morele situatie, die
van de 'onbewuste schuld'. Want, hoe verrassend ook, steeds meer geeft Sera
er zich rekenschap van, dat zij, onbewust, in heel het drama heeft meegespeeld:
Doortje kon uit de weg worden geruimd, omdat zijzelf, Sera, op dat ogenblik
haar plaats had ingenomen, zowel op menselijk en sentimenteel vlak als in de
verzetsorganisatie. Zij is de opvolgster en plaatsvervangster geweest van Doortje, en komt er daardoor toe, zich enigszins met Doortje te identificeren. Deze
hele gewetensproblematiek, het morele niveau van het boek, komt wel enigszins
voor als het affectieve plan waarop Sera, en zij alleen, het troebele en fragmentaire verleden heeft willen integreren. Toch behoudt de morele problematiek een eigen geldigheid, al is ze dan nog zo intiem verweven met de problematiek der psychische integratie. Deze integratie valt hier op het morele vlak
samen met integriteit en met oprechtheid tegenover zichzelf. Dit grote gevaar
dat Sera wenst te lopen, redt haar uiteindelijk, en haar alleen, al wordt door
haar ook aan de anderen een mogelijkheid gesuggereerd om aan de innerlijke
breuk te ontsnappen. Zij gaan er echter, binnen de perken van de roman, niet
op in.
Door de prachtig parallel lopende lagen van structuur, symboliek, psychologie
en moraal heen en dank zij de voortreffelijke interpenetratie van deze belangrijke 'lagen' waarop de intrige haar geldigheid heeft bewezen, wordt nu wel de
uiteindelijke bedoeling, of liever de uiteindelijke verworvenheid van deze roman
zichtbaar. Deze roman is voor schrijfster zelf ongetwijfeld een poging geweest
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om, niet alleen op het gebied van de roman, maar daardoorheen ook op het
gebied van de moderne ervaringswereld, de mogelijkheid te toetsen om voorbij
en doorheen de krioelende fragmenten van het hedendaagse bestaan, dit leven
toch nog als een eenheid, als een mogelijkheid tot synthese te beleven. En dit
is in laatste instantie wel de voornaamste boodschap van deze roman, nl. dat
die mogelijkheid bestaat. Schrijfster weigert niet het fragmentaire en krioelende
karakter van onze wereld onder ogen te nemen, nee, zij geeft er zich met Sera
a.h.w. roekeloos aan over. Maar door deze overgave, waarmee ze zich van
haar omgeving onderscheidt, heen slaagt zij erin, een soort van synthese te
vermoeden. Op het niveau van de detective-story wordt dat waargemaakt,
doordat zij inderdaad 'ontdekt' van wie het gevonden geraamte was (van.
Doortje) en hoe dit verzetsdrama zijn beloop had gekregen. Maar op het existentieel niveau, dat van het eigenlijke beleven van schrijfster, wordt deze ervaring van harmonie en eenheid, van overwinning op versnippering en ondoorzichtigheid, op een bijna mystieke wijze beleefd in die prachtige voorlaatste
pp. 174-175. Deze loopt uit op een ervaring die als de bekroning is van Sera's
en van Hella Haasse's geestelijke peregrinatie: „Zij kende nu uit eigen ervaring,
uit deelname, die inwendige structuur, dat harmonische dans-achtige onderling
eeuwig gevarieerde van plaats verwisselen der samenstellende elementen, en dit
besef vervulde haar met een onbeschrijfelijk geluksgevoel". Deze passage
begin met de zin: „Zij zweefde aan de grens van een openbaring .". Deze
openbaring (wat James Joyce zou noemen 'the epiphany') is de eigenlijke
bevrijdende uitkomst van deze meesterlijke roman. Symbolisch is dan ook wel
Sera's daad, wanneer ze onmiddellijk daarna uit de brokstukken in de vuilnisbak het fragmentje redt waarin ze een gedeelte van de kinkhoorn herkent en
van de hand die hem omhoog had gehouden. Met deze kinkhoorn roept de
Meermin in de sagen God aan.
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Herwaardering
van het Bauhaus in het Oosten
C. J. Boschheurne

Wat wij uit de DDR over kunst horen is over het algemeen niet erg verblijdend.
Het schrijverscongres dat in november j.l. in Berlijn werd gehouden, droop van
een onverteerbare dogmatiek. Juist daarom valt het op dat in deze ideologisch
meest achterlijke staat uit het oosten een herwaardering voor het Bauhaus komt.
Voor de kunstpraktijk en voor de politiek kan dit van veel groter belang zijn
dan Garaudy's herwaardering van Kafka en Picasso, die waarschijnlijk alleen
betekenis zal hebben voor de marxistische esthetica in het westen. Herwaardering van het Bauhaus kan een opening zijn naar een grotere politieke vrijheid,
maar is zeker een stap op weg naar een herstel van de eenheid van de kunst in
Oost- en West-Europa.
Om deze stellingen te verdedigen zullen wij de kunstpolitieke betekenis van het
Bauhaus moeten bepalen. Zowel de Russische oktober- als de Duitse novemberrevolutie zijn door talrijke kunstenaars met enthousiasme begroet. Gabo gaat in
1917 terug naar Rusland. Kandinsky en Malewitsch worden in 1918 benoemd
aan de academie in Moskou; Lissitzky in 1921. Sterk revolutionair zijn de
Duitse kunstenaars die in 1918 zich aaneensluiten tot de Novembergroep of
korte tijd later samen gaan werken als arbeidersraad voor de kunst. De dadabeweging heeft zeker contacten gehad met Spartacus. Kunstenaars als b.v.
Grosz horen tot de eersten die door reactionaire rechtbanken worden veroordeeld wegens belediging van de weermacht en dergelijke vergrijpen.
Uit deze sfeer komt ook het Bauhaus voort. De westelijke Bauhaus-kritiek van
de laatste jaren heeft dit vaak onvoldoende onderkend. De kunstenaars die aan
het Bauhaus werkten hebben ondanks hun artistieke verschillen samen willen
werken om tot een betere leefwereld te komen. Onderkent men dit niet, dan
gaat men zoeken naar een gezamenlijk artistiek fundament dat er in werkelijkheid niet is. De werking van het Bauhaus zou dan ook door dat fundament
bepaald zijn.
Het is hier niet de plaats om de gehele geschiedenis of de kunsthistorische
betekenis van het Bauhaus te behandelen. Een kort overzicht moge voldoende
zijn.
Het is in de eerste plaats een stichting van de architect Walter Gropius. Hij
wist vanaf 1919 eerst in Weimar en later in Dessau een groot aantal vooraanstaande kunstenaars, beoefenaars van verschillende kunsten, om zich te verza-
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melen. Met hen bouwde hij een onderwijssysteem op voor jonge kunstenaars.
Het ambachtelijke van de kunst werd daarin sterk benadrukt. Ook in theorie
hielden de Bauhaus-meesters zich veel met onderwijsproblemen bezig. Talrijke
geschriften en schema's werden er aan gewijd. Ze doen vaak wat theoretisch
en werkelijkheidsvreemd aan.
Tot de medewerkers aan het Bauhaus behoorden van het begin af aan de
schilders Feininger en Itten. De laatste tot 1923. Later komen Marcks, Klee,
Muche, Kandinsky en veelzijdige kunstenaars als Schlemmer en Moholy Nagy.
Iedere kunstvorm heeft de belangstelling, zelfs toneel en dans, waarmee Schlemmer zich actief bezig hield. „Bauhausbiicher" hielden publikaties in op ieder
gebied van de kunst. Nauw contact bestond er ook met kunstenaars buiten de
directe eigen kring, ook met 'De Stijl' in ons land. Mondriaan publiceerde via
deze organisatie en er bestond een samenwerking met Van Doesburg en Van
Eesteren. Op het gebied van de muziek waren er contacten met Hindemith en
Strawinsky. In het curatorium hadden op verschillende tijdstippen niet alleen de
geleerde Einstein zitting maar ook de architect Behrens, de schilders Kokoschka
en Chagall, de schrijver G. Hauptmann en de componist Schonberg.
De bouwkunst bleef echter steeds het middelpunt van dit veelzijdige artistieke
ondernemen. De drie achtereenvolgende directeuren, Walter Gropius, Hannes
Meyer en Ludwig Mies v. d. Rohe waren dan ook architecten. Van uit deze
bouwkunst beoogde men een eenheid van de kunst. In hoeverre men er ook in
geslaagd is dat ideaal te bereiken is een andere vraag. De artistieke verschillen
waren daartoe waarschijnlijk toch te groot. Een wil tot vernieuwing was op
artistiek gebied bijna de enige band.
Een eenheid was er ook door de strijd tegen reactionaire machten, die het
Bauhaus van het begin af aan heeft moeten voeren. Deze strijd heeft van het
Bauhaus een symbool gemaakt van de moderne kunst in het Duitsland van
Weimar. Door dit symbool-zijn heeft men er vaak een eenheid aan willen geven
op punten waar die niet bestond. Al in 1920 werd het eerste vijandige pamflet
gepubliceerd. In 1923 liet de Rijksweer bij Gropius huiszoeking doen. In 1925
was het zover dat door acties van ultra-rechtse figuren in het parlement de
staatssubsidie in Weimar wegviel. In Dessau, waar financiele bijstand van de
gemeente werd verkregen bleef de bestrijding even heftig. Een prettig nevengevolg van deze verhuizing was, dat een nieuw eigen gebouw nodig was. Het
schoolgebouw zelf en de woningen voor de docenten zijn unieke voorbeelden
van moderne bouwkunst geworden. In die jaren vonden zij meteen al navolging.
Deze sucessen versterkten de aanvallen van de rechtse extremisten. Na een
strijd van zeven jaar zetten de nazi's, die in 1932 al volledig de macht in Dessau
in handen hadden, de sluiting van het instituut door. Als particuliere instelling
verhuist men dan nog naar Berlijn Steglitz. Zonder dat het onderwijs daar nog
werkelijk wordt hervat, volgt op 11 april 1933 dan de bezetting van het gebouw
door de S.A. Korte tijd later volgt de officiele ontbinding.
Dan zwermen de leraren en hun leerlingen over de hele wereld uit. De invloeden
die zij wederzijds van elkaar hebben ondergaan, nemen zij mee en dragen zij
verder uit. Vooral de bouwmeesters oefenen dan, veelal vanuit Amerika, een
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invloed uit op de architectuur die ook in Europa nergens meer is weg te denken.
Daar is b.v. de vormgeving van het Seagram building van Mies van der Rohe
te New York die voor talloze architecten van de laatste jaren een voorbeeld
geworden is. Breuer, de leerling van Gropius, oefende door zijn eigen bouwen
in Europa, o.a. de Amerikaanse ambassade in den Haag en de Bijenkorf in
Rotterdam, een persoonlijke en directer invloed uit. Talrijke andere dergelijke
voorbeelden zijn nog te noemen.
De verspreiding van de Bauhaus-meesters over de hele wereld heeft vooral voor
de architectuurgeschiedenis een niet weg te cijferen betekenis. Als men goed
bedenkt wat het Bauhaus eigenlijk deed is het begrijpelijk vanuit het nazistandpunt dat Hitler deze instelling niet duldde. Hier gaat het niet om het
gewone nazi-opportunisme, maar om een principiele zaak.
Men bedenke wat hier eigenlijk gebeurde. Bouwen is immers het afscheiden van
ruimte. De wijze waarop deze afscheiding gebeurt wordt bepaald door twee
factoren. Ten eerste door het doel waarvoor gebouwd wordt en ten tweede
door de mogelijkheden van het materiaal waarmee gebouwd wordt. Het tweede
hoort natuurlijk ondergeschikt te worden gemaakt aan het eerste. Door het
bouwen ontstaat echter niet alleen een nieuwe ruimte maar verandert de bestaande ruimte ook. Met andere woorden de bestaande ruimte verandert door
bouwen in twee ruimten. De wanden vormen het spanningsveld daartussen. Het
oplossen van die spanning is de kunst van de architectuur.
De mens woont nu in een dergelijke gebouwde afgescheiden ruimte: uit
noodzaak zal hij ook in een afgescheiden ruimte werken. De woonruimte is dus,
anders dan b.v. Mondriaan wilde, principieel afgesloten. De werkruimte hoeft
niet verder afgesloten te zijn dan door de aard van het werk en de noodzaak
van het klimaat bepaald. Bij de huidige produktie-omstandigheden zijn wonen
en werken echter minder duidelijk te onderscheiden. Ook in de werkruimte wil
de mens zich 'thuis' voelen. Tussen deze wens en de eisen van het werk ontstaat
een nieuw spanningsveld, dat ook in de architectuur zijn oplossing zal moeten
vinden. Mede hierdoor komt het dat het punt waar kunst en politick elkaar
ontmoeten in de architectuur gelegen is. Natuurlijk kan iedere kunst symbolisch
zijn voor een politieke opvatting. Wie echter aan politiek doet, beinvloedt
daardoor noodzakelijkerwijs de architectuur. Men kan echter ook het omgekeerde proberen, namelijk door de architectuur politieke bedoelingen na streven. Aan bouwkunst kan de mens nu eenmaal niet ontsnappen. Hij kan hem
niet als de t.v. uitschakelen. De mens leeft er steeds in, vormt zelfs als het ware
met de nieuwgevormde (binnen- en buiten-) ruimte steeds weer een nieuwe
hogere eenheid. Daar komt nog bij dat, misschien met uitzondering van proza
en poezie, alle kunsten worden genoten in een bouwkunstig bepaalde ruimte.
Door bewust in te grijpen in de architectuur kan men dus ook steeds proberen,
het ondergaan van andere kunsten en daarmee die andere kunsten te beinvloeden. Zelfs de religie kan men langs deze weg onder druk zetten, zoals de tempelbouwplannen van David en Salomo al bewijzen. Heersers en politici hebben
zich dan ook vaak met architectuur ingelaten. Beroemd was de Saksische
August de Sterke die Dresden geheel opnieuw vorm gaf. Hausmanns herbouw
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van Parijs in de vorige eeuw had een duidelijk geformuleerde politieke bedoeling. In de laatste anderhalve eeuw zagen we zo verschillende figuren als Friedrich Wilhelm IV van Pruisen, Victoria's echtgenoot Albert en A. Hitler zich
met architectuur bezig houden. Onze eigen provo's tenslotte verzetten zich
onlangs nog op politieke gronden tegen saneringsplannen van de Amsterdamse
binnenstad. Politiek en architectuur zijn onafscheidelijk.
Het eigene van het Bauhaus is nu dat bier het politieke ideaal niet bewust
voorop heeft gestaan, maar dat de Bauhausmeesters het menselijk leven bewust
vanuit de kunst wensten te beinvloeden. Van een vernieuwing van de kunst
verwachtten zij een verbetering van het menselijke leven. Voor de nazi-bonzen,
die voor zich bij uitsluiting het recht opeisten het menselijk leven te beinvloeden,
was dit natuurlijk onduldbaar. Ook het stalinisme kon Been waardering hebben
voor een dergelijke kunstenaarspolitiek. Ondanks het feit dat de kunstvernieuwers in Rusland en in Duitsland positief tegenover de revolutie stonden en hun
opvattingen zeker vaak met het marxisme te rijmen waren, heeft het stalinisme
hen van het begin of aan van zich afgestoten. Dit is zeker niet in overeenstemming geweest met de geest van Lenin. Voor Stalin heeft de bouwkunst, net als
voor Hitler, alleen maar gediend tot verheerlijking van partij en staat en het in
onderworpenheid houden van de onderdaan. Bouwsels als de vroegere Stalinallee in Berlijn en de universiteit in Moskou zijn daarvan het sprekend bewijs.
Ook daar worden evenals bij de naziarchitectuur van vooral een Schultze
Naumberg, alleen traditionele bouwmaterialen gebruikt. De implicaties van
nieuwe materialen voor het menselijk leven durven deze politici niet aan. Door
deze instelling kwam er niet alleen een breuk met de westerse nieuwe kunst,
zoals die vooral tot een eenheid kwam na de verdrijving van de moderne
kunstenaars uit Duitsland, maar ook met revolutionaire kunst zoals die in de
eerste jaren na de oktoberrevolutie in Rusland bestond. Onder de Duitse kunstenaars heeft die geest in vele opzichten nog tot 1933 ibestaan.
Door een herwaardering van het Bauhaus in de DDR kan daar die traditie weer
worden opgenomen. Die herwaardering is vervat in een werk van Lothar Lang,
verschenen bij het Zentralinstitut fur Gestaltung te Berlijn, onder de titel: Das
Bauhaus 1919 - 1933; Idee and Wirklichkeit. De ondertitel wijst er al op dat er
sprake is van een eigen interpretatie van de geschiedenis. Een interpretatie die
niet geheel vrij is van dogmatisme en helaas ook niet van propaganda. De
auteur ziet in het Bauhaus een bewuste poging om door synthese in de antithese
kunst en techniek de maatschappij te beinvloeden. Volgens zijn zienswijze was
dat onmogelijk omdat de op kapitalistische produktieverhoudingen berustende
maatschappij alleen door politieke actie veranderd kan worden. Dit houdt
feitelijk in dat de beinvloeding door de kunst van een maatschappij waar die
verhoudingen overwonnen zijn wet mogelijk is. Ook moet hij bier ontkennen
dat actie op het gebied van de kunst deel van de politieke actie zou kunnen zijn.
Omdat de Bauhausmeesters niet tot politieke actie overgingen, wil deze schrijver
hen niet als revolutionairen erkennen maar hoogstens beschouwen als staande
aan de uiterst linkerzijde van de burgerlijke ideologie. Zonder dit uitvoerig te
argumenteren meent hij verder dat het streven naar een eenheid in de kunst
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ook stuk moet lopen op de bestaande kapitalistische structuur. Als positief voor
het Bauhaus ziet hij vooral dat er bier een omzwaai plaats vond van wat hij
abstract constructivisme noemde naar concreet functionalisme. Een poging dus
om de opvattingen van het Bauhaus te verzoenen met de term socialistisch
realisme. Onder de groep abstract-constructivisten verstaat hij dan onder andere
de kunst van 'De Stijl' (Mondriaan, v. d. Leck, v. Doesburg c.s.) en het suprematisme van Malewitsch e.a.
Deze tegenstelling is voor de architectuuropvatting van b.v. Gropius en Mondriaan zeker juist. Voor de westerse beoordeling van dit deel kunstgeschiedenis
is het van groot belang te beseffen dat het Bauhaus geen eenheid was. Zeker
ligt er een verschil als dat waar Lang op wijst. Door de strijd tegen het nazisme
is er hier te veel gemythologiseerd, zelfs een eenheid die niet bestond.
In hoeverre men nu een direct verband moet leggen tussen de abstracte
constructivisten in het Bauhaus en 'De Stijl' is een andere vraag. Zeker kan
men Mondriaan als zodanig beschouwen. Het verschil tussen woon- en werkruimte was zelfs iets dat hem ontging. Zijn in verschillende artikelen neergelegde
opvattingen over bouwkunst kunnen dan ook zeker niet als functionalistisch
worden beschouwd. Bij v. Doesburg ligt het veel moeilijker, doordat hij zich wel
in de praktijk met de bouwkunst bezig hield, anders dan Mondriaan, maar
daarbij door zijn gebrek aan technische kennis in moeilijkheden kwam, zodat
zijn bouwsels geen goede maatstaven vormen voor zijn opvattingen. De overige
architecten van 'De Stijl' zijn echter beslist wel functionalisten. Lang denkt
echter niet uitsluitend aan bouwkunst als hij over deze tegenstelling spreekt,
en daarmee breidt hij de term functionalisme te ver uit; hij moet dat doen om
zijn verbinding met de term realisme te krijgen. Die term is immers nog altijd
'in' bij de kunstfilosofen uit het oosten. Om die verbinding te leggen was deze
uitbreiding echter niet nodig geweest. Verbindingen tussen beide begrippen
heeft Ruskin al aangetoond. Vanuit de marxistische esthetica had Lang misschien ook terug kunnen gaan op Hegel, wiens standpunt in dit vlak toch zeker
als verduidelijking op de officiele leer van het (socialistisch) realisme kan
worden gebruikt. Zoals bekend heeft deze denker gewezen op het belang van
de 'Dienstbarkeit' voor de architectuur. Dit begrip kan zeker ook gebruikt
worden als een fundering voor het functionalisme.
Bij al deze dogmatiek weet Lang het toch klaar te spelen om een deel van de
Duitse kunstenaars die in 1919 de kant van de revolutie zochten, te rehabiliteren, juist in de ogen van de dogmatici. Maar om dit dogmatisch kunststuk

te volvoeren moet hij bier en daar wonderlijke constructies invoeren. Behalve
dat de waardering van een kunstenaar wordt aangepast aan het dogma, vindt
de schrijver het ook nog nodig propagandistische waarderingen in stand te
houden. Kwalijk is het bijvoorbeeld hoe Hannes Meyer, de onbelangrijkste van
de Bauhausdirecteuren, tot grootste wordt gepromoveerd enkel en alleen omdat
deze als enige naar de Sovjetunie is gevlucht. In werkelijkheid is het bouwwerk
van deze architect vrij onbeduidend. Terwille van dit waarderingssysteem kan
Lang geen recht doen wedervaren aan de opvolger van Meyer, L. Mies van der
Rohe. Kandinsky, die zocht naar pure schoonheid in punt, lijn en vlak, wordt
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gedeeltelijk weggeredeneerd en gedeeltelijk doodgezwegen. Het ligt Lang natuurlijk niet prettig dat deze schilder in 1921 de Sovjetunie de rug terugkeerde,
maar hij gaat beslist te ver als hij het doet voorkomen alof Kandinsky een
soort complot smeedde tegen de goede communist Hannes Meyer.
De verschillen met 'De Stijl' moet hij zo dik mogelijk aanzetten. Bij Mondriaan,
die de schoonheid zoekt in de pure lijn en de pure kleur, gaat dat makkelijk
genoeg. De waardering die Mondriaan in Bauhauskringen genoot moet hij
echter dood zwijgen om de nadruk te leggen op iedere negatieve uitlating over
Stijimannen uit de Bauhaus-hoek. Hoe deze elkaar onderling hebben bekritiseerd, men denke slechts aan Mondriaan en Van Doesburg, is ook een onderwerp dat in dit boek niet past.
Positief en hoopgevend voor de kunstwetenschap in de DDR is echter de
waardering voor Klee en Feininger. Voor de laatste niet alleen om dat hij een
houtsnede vervaardgde met de titel 'Kathedrale des Sozialismus'. Zij worden
vrijwel op dezelfde manier benaderd als de Franse communistische filosoof
Garaudy Kafka en Picasso benadert. Maar Lang gaat zelfs verder dan het
alleen maar waarderen van hun historisch belang, natuurlijk al een hele stap
voor iemand die marxistisch denkt. Merkwaardig is dat Lang voor deze historische waardering geen aanrakingspunt vindt in de vaak bewogen revolutionaire terminologie van de kunstenaars uit de jaren twinig. Merkwaardig is het
bijvoorbeeld om te zien hoe het begrip 'de straat', dat dan in de revolutionaire
terminologie zo'n grote rol speelt, ook in de kunst vrij algemeen een rol gaat
spelen die het vroeger hoogstens accidenteel b.v. bij Balzac gespeeld heeft.
Voor het ogenblik is dat echter niet van belang. Hoofdzaak is dat men het
Bauhaus weer heeft ontdekt en daarmee toe zal moeten geven dat een beinvloeden vanuit een andere sfeer dan de praktische politiek van woon- en werkwereld
mogelijk zal moeten zijn. Dit brengt noodzakelijkerwijs een stap op de weg naar
grotere politieke vrijheid zeker voor de kunstenaar mee. Een verdere bezinnig
zal mogelijk worden op het gebeuren in de kunst in de jaren twintig. Dit zal
voor de kunstenaar in de DDR een mogelijkheid geven tot aansluiting bij de
Duitse traditie uit die jaren die op eigen bodem verloren dreigden te gaan,
maar ook aan de internationale traditie die zich daaruit sinds 1933 heeft ontwikkeld. Een cultuur-internationale die de kunstenaars in de eerste jaren twintig
voor de geest zweefde, wordt dan misschien ondanks Hitlerisme en Stalinisme
toch nog werkelijkheid. Men zal dan echter in de DDR anders en meer moeten
gaan eisen van de kunstenaar dan dat hij „ . . . . ebenfalls die Rolle eines Planers und Leiters, namlich der sozialistischen Handlungen und des sozialistischen
Bewusstseins der Menschen ausiibt" zoals op het schrijvercongres werd
geeist. Dit is alleen te bereiken, indien men alle in wezen stalinistisch gedogmatiseer overboord zet en het marxisme weer gaat zien als iets dat zelf ook in de
geschiedenis staat.

Au hasard Balthazar van Robert Bresson
Eric De Kuyper

Je prends du reel, des morceaux de reel,
qu'ensuite je mets ensemble dans un certain ordre.

Robert Bresson heeft eens gezegd: „Alles in de wereld is christelijk. Ik zie geen
enkel onderwerp dat minder christelijk is dan een andeel. Voor zijn films kan
hij daarom evengoed uitgaan van een roman van Bernanos (Le journal d'un
cure de campagne, 1950) als van de gedragingen van een zakkenroller (Pickpocket, 1956), van het Proces van Jeanne d' Arc (1962) als van een ontsnappingsverhaal (Un condamne a mort s'est echappe, 1956), van een idee van pater
Bruckberger, in dialoog gezet door Giraudoux (Les anges du peche, 1943), als
van een fragment uit Jacques le fataliste van Diderot (Les dames du Bois de
Boulogne, 1945); tot zijn projecten kunnen evengoed een verfilming van het
leven van Ignatius van Loyola als de verhalen van de Rondetafelridders behoren. Maar wat hij ook aanpakt, Bresson blijft Bresson. Zijn jongste film, Au
hasard Balthazar (1966), is dus in zekere zin geen verrassing te noemen. Gestadig heeft hij in de eenmaal ingeslagen richting voort gewerkt, maar voortdurend
heeft hij zich vernieuwd. Nu pas, bijna twintig jaar na zijn eerste film, schijnt
een ruimer publiek dan het handjevol Bresson-verdedigers dat er van het begin
of geweest is, op zijn golflengte te zijn geraakt. Zijn geheel eigen manier van
filmen stuitte tot voor kort op onbegrip. Men verweet hem het fanatisme van
zijn stilistische principes: zijn cerebralisme, ascetisme en mysticisme. Aan zijn
(oppervlakkig beschouwd) weinig aantrekkelijke stiil werd nauwelijks aandacht
besteed. Maar als er een kineast is die niet begrepen kan worden buiten zijn
stijl, dan is het juist Bresson.
Au hasard Balthazar schijnt op het eerste gezicht een heel duidelijke, bijna
schematische film te zijn. Hij vertelt de levensloop van een ezel, Balthazar, en
parallel daarmee het leven van de mensen die het arme dier op zijn lijdensweg
ontmoet en die zo'n beetje de verschillende ondeugden verpersoonlijken; aan
het eind van de film sterft de ezel temidden van een kudde schapen. Ziet men
dit verhaal echter als een allegoric, dan gaan meteen alle deuren dicht. De
symboliek van de ezel (die sterft voor het kwaad van de mensen) is zo voor de
hand liggend en doorzichtig, dat je niet eens meer naar de bijbel of naar
Dostoievky's Idioot2 of naar G. K. van het Reve's 'God Zelf in de gedaante
1 Cahiers du Cinema, februari 1963, no. 140.
2 Dostoievsky, De Idioo t: „Ik was verschrikkelijk triestig, ik had zin om te huilen. Alles
verwonderde me, maakte me ongerust, Alles om me heen was vreemd. Uit die donkerten ben
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van een eenjarige, muisgrijze Ezel' hoeft te verwijzen om er een of andere
verlossingsfiguur in te herkennen. Interpreteert men echter de losse elementen
van de film als symbolen, dan herleidt men het levende, door en door moderne
werk — in de betekenis van: voortdurend functionerend en dus altijd open
blijvend — tot een steriel schema. Dat kan natuurlijk geruststellen, maar reduceert de film tot een simplistische christelijke mythologie. Hanteert men in de
interpretatie begrippen als Mensheid (liefst dan de Zondige Mensheid) en Verlossing, dan zet men de film helemaal niet in een dieper perspectief, maar verft
hem dood als 'religieuze kunst': kunst met een etiket, maar zonder perspectief.
Laten wij het ezeltje en de schaapjes, de Zeven Hoofdzonden en de Verlossing
dus voorlopig maar vergeten en eerst eens kijken of wat Bresson zegt: „alles in
de wereld is christelijk" — ook filmisch waar gemaakt wordt.
Rob du Mee noemt Bresson ergens een 'voyeur'. Voor een kineast die zijn
figuren en vertolkers met zoveel respect bejegent, klinkt dit op het eerste gezicht
sterk overdreven. En toch definieert het Bressons omgang met de vertolkers en
met de werkelijkheid heel juist. Bresson heeft een hekel aan bruskerend geweld
en nog meer verfoeit hij alle overdreven expressie. Dit is de reden waarom hij
nooit meer beroepsspelers gebruikt, de 'specialisten van de expressie', die emoties tentoonspreiden welke ze niet in zich hebben. Iedere expressie reveleert
volgens Bresson alleen leegte. Wat voluit getoond wordt, heeft geen mysterie
meer, is bijgevolg volkomen oninteressant. Voor zijn personages kiest hij daarom amateurs, meestal heel introverte, kalme en gesloten mensen. Nergens hoeven zij iets uit te drukken. Hun aanwezigheid, meestal zelfs de suggestie van
hun aanwezigheid (zoals in Un condamne a mort, dat voor een groot deel
bestaat uit close-ups van handen) volstaat. Nergens krijgt de tekstzegging enige
emotionele kleur: hij wil dat zijn figuren spreken alsof ze met zichzelf praatten.
Allang past hij het soort recto tono toe dat we, sinds de hedendaagse film
zoveel gebruik maakt van off-commentaar in plaats van de 'normale', aan het
theater ontleende dialogen, steeds meer als de gewone spreektoon van de film
zijn gaan beschouwen. De camera is zo'n subtiel apparaat, dat men er niets
anders voor kan zetten dan werkelijkheid: al wat onecht is, artificieel, wordt
door het camera-oog direct en onverbiddelijk ontmaskerd. „Het leven kan niet
nagebootst worden. Het leven bereik je alleen door middel van het 'mechanisme' ". Je moet heel lang en geduldig observeren, als een voyeur, ja; wat je dan
ontdekt, is heel weinig, maar dat heeft betekenis. „L'inconnu se decouvre et ne
ik pas volledig ontwaakt, ik herinner het me, die avond in Bazel toen we in Zwitserland
arriveerden. De schreeuw van een ezel op het marktplein maakte me wakker. De ezel maakte
grote indruk op me en, ik weet niet waarom, beviel me geweldig. En ineens werd alles in
mijn hoofd helder". — „Een ezel? Merkwaardig, merkte de generaalsvrouw op. Of eigenlijk,
zo vreemd is het toch ook weer niet. Sommigen van ons zouden zelfs verliefd kunnen worden op een ezel. Daar was al sprake van in de mythologie. Ga voort, prins". — „Sedertdien
hou ik geweldig veel van ezels". Bresson: „Ik had De Idioot gelezen, maar had er niet op
gelet. En dan, twee of drie jaar geleden, bij het herlezen, dacht ik: hoe merkwaardig. Wat
een prachtidee". De meeste uitspraken van Bresson die in dit artikel aangehaald worden,
komen uit een grondig gesprek tussen hem en Jean-Luc Godard, verschenen in het meinummer van Cahiers du Cinema, no. 178.
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se trouve pas". Of anders gezegd: „Je komt er alleen achter wat de werkelijkheid releveert, door gewoon de werkelijkheid te respecteren" 3. En Bresson zelf:
„Wat mij in de acteurs interesseert, is niet wat zij laten zien, maar wat zij verbergen".
Het lag dus voor de hand dat de meest ideale acteur voor Bresson een dier
moest zijn. De ezel uit Balthazar is nergens antropomorfisch, maar ook niet
louter een object. Hij handhaaft de ondoorzichtigheid van z'n zijn, zijn voile
mysteries Hij beweegt, knippert met de ogen, evolueert temidden van mensen
die met hem praten, hem strelen, hem slaan. Maar dat denkt zo'n ezel, wat leeft
er eigenlijk in hem? Niets?
En alle andere personages in de film zijn net zoals de ezel. In vergelijking met
de mensen in Balthazar lijken alle figuren uit andere films schreeuwerige
marionetten, exhibitionistische ledepoppen. Bressons personages — het woord
krijgt bier iets artificieels — hebben niets meer met psychologie te maken. Zij
blijven zichzelf en zijn eigenlijk volledig en voorgoed gesloten voor al hun
medemensen. Een enkele keer, meestal onverwacht, laten ze door een heel klein
spleetje iets zien van wat er in hen leeft, en dan beloven ze onuitsprekelijk veel.
Dit is een wereld van enkelingen die, op zichzelf gericht, in volledige afzondering leven. Nooit echter wordt deze eenzelvigheid egocentrisme; hier is geen
sprake meer van communicatiestoornis: deze problemen bestaan voor hen niet
eens.
Boven hebben we laten verstaan dat ieder van deze figuren een ondeugd belichaamt, maar nooit leidt dit tot schematisering. Het zijn geen 'typen', die per
definitie iets laten zien waarover geen twij fel meer kan bestaan. leder van hen
wordt in zijn harde, duidelijke banaliteit tenslotte onverklaarbaar. En de onverklaarbaarheid mondt uit in de ene vraag: waarom handelt deze mens zo, hoe
komt het dat hij zo handelt? Allen schijnen ze beheerst te zijn door een soort
koppigheid, een soort gedrevenheid. In Un condamne a mort kan de bezetenheid van de hoofdfiguur nog tamelijk logisch lijken: hij wil vrij zijn (al suggereert Bresson heel duidelijk dat zijn bevrijding bestaat in het werken aan zijn
bevrijding). De bezetenheid die naar de ondergang leidt, zoals in Pickpocket of
Jeanne d'Arc, is al veel minder begrijpelijk. Helemaal niet meer 'verklaarbaar'
zijn de figuren in Balthazar. Gerard bijvoorbeeld, de nozem, handelt uit pure
boosheid. Maar is het wel boosheid? Waarom doet hij zulke brutale dingen?
Andere kineasten zouden direct klaar staan met 'verklaringen', de ene al plausibeler dan de andere: de vader is vroegtijdig overleden, de moeder heeft het
gezin in de steek gelaten, de jongen heeft een benarde jeugd gekend. En wij
zouden het 'geval Gerard' meteen begrijpen. En eigenlijk ook juist niet begrijpen. Bresson legt zijn figuren niet uit, suggereert zelf geen oplossing, laat
gewoon zien. Onbegrijpelijk en juist daardoor zo verschrikkelijk.
„L'essentiel est invisible pour les yeux". In Bressons beelden valt daarom ook
weinig te zien: alles moet tussen de beelden gelezen worden. Niet zijn films zijn
symbolisch, maar ieder plan afzonderlijk kan men symbolisch noemen, in deze
zin „dat er een afgrond bestaat tussen de naaktheid van de tekens en de over3 M. Delahaye in een rondetafelgesprek n.a.v. Balthazar in Cahiers du Cinema, no. 180.
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daad aan betekenissen"4. A. Bazin heeft eens geschreven dat Bressons ideaal het
witte scherm is. Dit is een boutade, maar Bresson geeft zelf toe dat er waarheid
in steekt wanneer hij verklaart dat hij „overal waar het enigszins mogelijk is,
een beeld door een klank vervangt". Wat er tenslotte overblijft, is niets anders
dan een paar eigenlijk heel banale beelden, waarachter of waartussen het wezenlijke schuilgaat. Er zijn inderdaad geen 'banalere' films dan die van Bresson.
Oak visueel heeft zijn filmische schriftuur niets aantrekkelijks: grijze neutrale
beelden. Film is voor Bresson: „Een beeld dat kan veranderen door middel van
andere beelden en klanken. Geen dramatisch beeld. Maar neutrale beelden die
zich wijzigen door het contact met andere beelden" 5. En hetzelfde tracht hij
ook te doen met zijn acteurs: een volledig negeren van expressie, een elimineren,
een ascetisme, dat niet 'herleidt' tot het wezenlijke, maar in contact met een
ander, even onwezenlijk element naar iets wezenlijkers kan 'verwijzen'.
Dan rijst toch wel de vraag: hoe komt het dat we bij Bresson nooit de indruk
krijgen dat dit elimineren (zowel in de expressie van de vertolkers als in de
omgang met de beelden) slechts een schijnoplossing is, een ersatz voor een
tekort aan expressiemogelijkheden, een slinkse maneuver om pseudo-diep te
doen? Deze vraag legt de vinger op de meest gevoelige plek van Bressons werk:
zijn stijl valt helemaal samen met zijn denken, zijn stijl is zijn denken.
Voor wie van een film een zekere dramatische progressie verwacht, lijkt het
verloop van Bressons films meestal tamelijk grillig. Het zijn brokstukken die
niet goed bij elkaar schijnen te passen. Wel is er een zekere gerichtheid en die
krijgt haar oplossing in de slotbeelden. Niet omdat er daar een of andere ontknoping komt (waar geen dramatische opbouw is, kan men moeilijk van een
ontknoping gewagen), niet omdat we daar een logische verklaring voorgeschoteld krijgen, maar ze geven zin aan het geheel: de slotbeelden belichten al wat
voorafgaat doordat ze iets anders zichtbaar maken. Alsof we ineens van het
filmtechnische in het mystieke overstappen, van het materiele in het louter
immateriele. Deze overgang is in Bressons werk altijd constant aanwezig, maar
nergens wordt hij zo duidelijk als wanneer hij de grotere structuur (de film in
zijn geheel) dient te besluiten. De eindeloze ondervragingen van Jeanne d'Arc
Leiden het meisje naar de brandstapel: ook voor de toeschouwer een moeizame
en niet zo boeiende tocht. Maar in de laatste beelden blijkt hij ineens niet nutteloos geweest te zijn. De kineast laat Jeanne's blote voeten op de straatstenen
van Rouen zien, en de toeschouwer begrijpt ineens dat het de moeite loonde al
wat voorafgaat te ondergaan om dit plan te zien. Deze ervaring verplaatst hem
meteen in een equivalente situatie als die van Jeanne zelf: hij begrijpt dat er
niet zo heel veel te begrijpen viel en dat alles in zijn duisterheid heel helder was.
Hetzelfde gebeurt aan het slot van Pickpocket, wanneer de man van achter de
tralies van de gevangenis aan zijn verloofde zegt: „O Jeanne, pour arriver
jusqu'a toi, quel drede de chemin i1 m'a fallu prendre"
4 A. S. Labarthes in Cahiers du Cinema, no. 180.
5 In een intervieuw afgenomen door R. Darbois en R. Stephane in Pour le plaisir, ORTF I,
10.5.66.
6 Sedert Journal d'un cure de campagne schrijft Bresson de dialogen voor zijn films zelf.
De dialogen van Les anges du ',eche (Giraudoux) en van Les dames du Bois de Boulogne
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Hiermee raken we jets wat in de Bresson-interpretatie zo graag beklemtoond
wordt: zijn jansenistisch determinisme. Dit wordt echter steeds gekoppeld aan,
belicht, genuanceerd en gerelativeerd door een groot gevoel van 'vrijheid' of
van 'hasard' zoals Bresson het zelf uitdrukt. Weer heeft dit jets te maken met
de koppige vastberadenheid die zijn personages kenmerkt en die het best beschreven kan worden als een realisatiedrang. Het is bijvoorbeeld opmerkelijk
dat Marie, het meisje uit Balthazar, wier weg parallel loopt met die van de ezel,
door Bresson genoemd wordt „la fille perdue, ou pluteg, la fille qui se perd".
Het is een vrijheidsdrang die tegen de logica ingaat, zo zelfs dat in zijn laatste
drie films de wording een vorm van verwording is. Dit is een christelijk existentialisme dat mij erg modern lijkt, omdat er nergens een tragische noodlotsgedachte aan vastzit of een psychoanalytische oorzakelijkheidsidee. Als Marie
aan het eind van de film niet de gemakkelijke oplossing kiest (die juist daarom
geen oplossing is) en de jongen die van haar houdt niet volgt, dan is dat gewoon
een vrije, ietwat cynische, beter: nuchtere, wilsuiting. Daarom vind ik het verkeerd, de (mensen)wereld die Bresson schildert, pessimistisch te noemen. Zelfs
wanneer zij, zoals hier, zogenaamd verschillende ondeugden belichamen, zijn
Bressons mensen verre van simpel. Juist een van de meest interessante aspecten
van Balthazar is de paradox, dat mensen die op een of andere manier toch wel
als 'typen' herkenbaar zijn, altijd onverstaanbaar blijven. Bresson hoedt er zich
voor, als een almachtige God de Vader op te treden tegenover zijn creaturen;
ieder van hen heeft recht op 'le benefice du doute'. En eigenlijk is het enige wat
hem boeit, juist overal die twijfel te suggereren. Immers, zoals de ondertitel van
Un condamne a mort zegt: 'de wind waait waar hij wil'.
Een tamelijk groot verschil is er echter tussen Balthazar en de vroegere films.
Terwijl er vroeger in het grillige verloop toch altijd nog een zekere rechtlijnigheid viel te bespeuren, ontbreekt deze bier helemaal. Dit hangt samen met het
feit dat de situatie hier versnipperd werd over verschillende nevenfiguren; zelfs
de ezel kan niet als protagonist gelden. Terecht heeft Labarthes opgemerkt dat
dit een equivalent is van het neutrum in een roman7 . De ezel is slechts een aanwezigheid die vaak nog nauwelijks opgemerkt wordt en zeer vaag blijft. Gaat
daarmee de gerichtheid die Bressons werk zin geeft, niet verloren? Bresson
heeft dit gevaar blijkbaar zelf beseft. In het reeds meermalen geciteerde gesprek
met J. L. Godard zei hij: „Het grootste gevaar dat een film kan lopen is de
versnippering. Ik was erg bang dat de mijne geen eenheid zou hebben, ik wist
dat die eenheid moeilijk te vinden zou zijn". En als J. L. Godard daarop antwoordt: „Balthazar lijkt uit concentrische cirkels te bestaan, concentrische cirkels die elkaar snijden", erkent Bresson: „Dat is juist waar ik bang voor was.
Als dat uw indruk is, dan ben ik daar niet zo blij mee". Maar het blijft waar,
(Cocteau) vielen in hun tijd reeds op door hun ongewone kwaliteit. Giraudoux' dialogen
zouden naar mijn mening in iedere studie die aan Giraudoux gewijd wordt bestudeerd moeten worden. Hoe a-literair Bresson zich ook voordoet, hij heeft in zijn films een taal geschapen die het mogelijk gemaakt heeft dat andere Franse kineasten het gemakkelijker aandurfden een bijzondere aandacht te besteden aan de literaire componenten in hun werk.
1k denk hier vooral aan Alain Resnais' samenwerking met romanciers en aan de films van
de miskende Chris Marker.
7 Cahiers du Cinema no. 180.
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dat de ezel toch wel min of meer de gezochte eenheid verpersoonlijkt. De ezel
is hier wat de zingevende slotbeelden waren in de vorige films. Balthazar is een
versnipperd verhaal, veel wordt er aan het toeval (au hasard) overgelaten, maar
steeds staat daar tegenover de stomme aanwezigheid van het dier. Wat vroeger
rechtlijnig werd uitgewerkt, werd nu op een 'barokke' wijze verbrokkeld, maar
om zijn angst voor de versnippering tegen te gaan, heeft Bresson een nadrukkelijke 'eenheidsfactor' gekozen. Daardoor kan hij nu heel het werk door zin
geven aan het onverklaarbare, hetgeen hij vroeger pas in de slotbeelden deed.
Maar hier ligt dan voor mij juist, ik zeg niet het bezwaar, maar de moeilijkheid.
De ezelfiguur is naar mijn gevoel historisch-mythologisch te sterk belast met
bijbetekenissen die allemaal recht tegen het onverklaarbare en illogische van.
Bressons wereld ingaan. Voortdurend was ik bang dat de film in een gemakkelijke symboliek zou vervallen. Direct moet ik daarbij erkennen dat Bresson zich
telkens weer herpakt voor het te laat is. Ik heb bewondering voor dit briljante
spelen met vuur, maar besef tegelijk dat het mijn aandacht heeft afgeleid van
wat belangrijker is. ook voor Bresson.
„Il faut montrer l'effet avant la cause", zegt hij en dit is weer een van zijn
typische dubbelzinnige uitspraken. Dubbelzinnig, omdat hij er heel duidelijk de
narratieve, louter materiele kanten van het filmen mee bedoelt. Maar zonder
overdrijving kan deze uitspraak ook met hoofdletters gelezen worden. Hem
interesseert uitsluitend het 'hiernamaals' (de 'oorzaak'), maar hij kent geen
andere wereld dan deze (het 'gevolg'). En dus interesseert hem geen andere
wereld dan deze. Met Balthazar heeft hij geen allegorische, naief volkse of sentimentele bedoelingen gehad en nooit neemt hij een moralistisch standpunt in.
Bresson is geen Mauriac en geen Julien Green. Het zijn alleen de critici die hem
spiritualiseren en een moralist (liefst dan een pessimist) van hem maken. Het
enige wat bij hem op de voorgrond staat is de menselijke, persoonlijke bevrijding, welke vreemde vormen deze ook kan aannemen8 . Daarom waarschijnlijk
irriteert het me dat in Balthazar de ezel zo belangrijk is geworden en vooral dat
het een ezel is. Ik heb de indruk een beetje te veel van de 'oorzaak' te zien,
terwijl toch de 'gevolgen' het belangrijkst zijn: het enige waar we iets aan kunnen en moeten doen. Misschien heeft Bresson deze wrevel enigszins gewild,
maar hoe dan ook, het gevaar blijft bestaan dat men de ezel, in een te vlugge,
te oppervlakkig conformistische interpretatie, gaat zien als een symbolische
figuur en daardoor de film vastlegt op een weinig vruchtbaar uitgangspunt.
Ik ben ervan overtuigd dat Bresson er in ieder geval geen allegoric van
heeft willen maken. Dat hij een onderwerp heeft gekozen dat dit gevaar inhield,
was een risico dat hij in zijn enigszins hautaine zelfbewustheid gretig heeft
willen lopen. Het is echter ook een risico voor zijn toebeschouwers. Au hasard
8 Uit het veelvuldig geciteerde gesprek met J. L. Godard kan ik niet nalaten nog het
volgende fragment te lichten, dat weer eens ver buiten de letterlijke betekenis gaat: „Je
moet de toeschouwer vrij laten. Je moet je tezelfdertijd door hem laten liefhebben. Je moet
hem doen houden van de manier waarop je de dingen voorstelt. Dat betekent: hem de
dingen laten zien in de orde en op de manier waarop je er zelf van houdt en ze ziet .. .
en dit door hem tezelfdertijd een grote vrijheid te laten, door hem vrij te maken (tout en
le rendant libre)".
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Balthazar is, met Bressoniaanse maatstaven gemeten, een heel groot succes ge-

worden, zo groot zelfs, dat de kineast die tot nog toe in twintig jaar tijd slechts
zes films had gemaakt, nu reeds met een ander werk bezig is (weer een roman
van Bernanos). Misschien is Balthazar een ietwat gemakkelijker inleiding in het
werk van een uiterst moeilijke kunstenaar, maar helemaal zeker ben ik daar niet
van. Het kan er bij mij namelijk moeilijk in, dat men Balthazar wet zou begrijpen en Gertrud van Dreyer bijvoorbeeld helemaal onbelangrijk vindt. En dat is
in de voorbije weken toch meer dan eens gebleken.

Politiek Overzicht
Internationaal

Rhodesie

De besprekingen tussen de Engelse prime-minister, Wilson, en zijn Rhodesische
ambtgenoot, Smith, aan boord van de 'Tiger' in de nabijheid van Gibraltar
waren een uiterste poging van Londen om alsnog een akkoord te bereiken. Het
was echter tevergeefs. Wilson kon niet anders dan strikt vasthouden aan het
eens ingenomen standpunt neergelegd in de constitutie van 1961 en de zes
principes, die neerkomen op de eis van een spoedige verbetering van de politieke
en economische situatie van de inheemse meerderheid. Smith bleek tijdens de
onderhandelingen niet te beschikken over de volledige volmacht om te beslissen
en na een uitstel van twee dagen moest Londen aannemen, dat men in Salisbury
niet op de voorstellen wenste in te gaan. Wilson was toen gedwongen over te
gaan tot een beroep op de V.N. De veiligheidsraad kwam bijeen en stelde
allereerst vast, dat de toestand in Rhodesie een bedreiging voor de vrede
vormde en behandelde vervolgens het Engelse verzoek om selectieve sancties
tegen Rhodesie te nemen.
Hier kwamen echter de moeilijkheden. Over de in de Veiligheidsraad door
Engeland in te dienen motie moet eerst beraadslaagd worden door de vier
Gemenebestlanden, die zitting hebben in deze raad en vervolgens door alle
23 leden van het Gemenebest. Onder dezen zijn er echter verschillende die
verder willen gaan dan Engeland en aandringen op toepassing van een olieembargo en zelfs op het gebruiken van geweld. Voor het laatste voelt Londen
niets en het eerste zou alleen maar afdoende zijn, als men het niet alleen tegen
Rhodesie afkondigde maar het ook van toepassing verklaarde op de Unie van
Z. Afrika en de Portugese kolonien, daar van dezen niet is te verwachten, dat
zij de V.N.-sancties zullen toepassen. Dit zou leiden tot een direct conflict
tussen Engeland en de Unie van Z. Afrika en hierdoor zou de Engelse economie, die er toch al slecht voor staat, ernstig gedupeerd worden, daar Z. Afrika
nog altijd Engelands grootste afnemer is. Men begreep in Londense regeringskringen blijkbaar toch niet aan een olie-embargo te kunnen ontkomen en tijdens
de debatten over de Rhodesische kwestie in het Lager Huis verklaarde de
regering zich bereid verplichte olie-sancties te aanvaarden mits deze niet tot
economische moeilijkheden met andere landen zouden leiden. Op aandringen
van de Afrikaanse landen werd dit embargo dus aan de lijst van goederen die
door dwingende sancties werden getroffen, toegevoegd en de resolutie werd op
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16 dec. in de Veiligheidsraad aangenomen met 11 voor en 4 onthoudingen.
Een Britse weigering om geweld te gebruiken tegen de regering van Ian Smith
werd niet veroordeeld, alhoewel de Afrikaanse staten dit wensten; ook een
voorstel om Z. Afrika, dat geen economische sancties tegen Rhodesie wenst
toe te passen, en Portugal te veroordelen werd verworpen. Eigenlijk staat
hiermee de hele sanctie-politiek op losse schroeven. Hoe wil men met een onvolledige toepassing ooit Rhodesie dwingen? En wat voor gevolg zal een mislukking hebben voor de V.N.? Het doet ons te veel denken aan de mislukking van
de Volkerenbond in verband met de in 1935 tegen Italie getroffen sancties
wegens de aanval op Abessynie.
Vietnam
Het lijkt er op, dat de komende ambtsperiode van Oe Thant, die op 2 december
met algemene stemmen voor vijf jaar werd herkozen, nog vele jaren zal
worden beheerst door de oorlog in Vietnam of misschien nog meer door de
uitbreiding hiervan tot een wereldoorlog. De V.S. intensiveren de strijd voortdurend en naderen met hun luchtbombardementen steeds meer de N. Vietnamese hoofdstad Hanoi; zij bombardeerden herhaalde malen doelen in de
buitenwijken en zouden dit ook in de stad zeif doen. Wij willen president
Johnson graag geloven, dat de opdracht is gegeven om slechts militaire doelen
te bestoken, maar het is helaas onvermijdelijk, dat hierbij tevens burgerslachtoffers vallen. Wij geloven ook graag in de oprechtheid van alien die hierin
aanleiding vinden te protesteren tegen het Amerikaanse optreden, maar betreuren het, dat zij ook niet — en veel eerder — protesteerden tegen b.v. de aanslagen van de Vietcong in Z. Vietnam, waarbij ook slachtoffers vielen onder
de burgerij. Iedereen wil vrede en zeker in Vietnam, omdat hier alle voorwaarden voor handen zijn voor het ontstaan van een grote oorlog, wanneer
hetzij communistisch China, hetzij Rusland gaat deelnemen aan de strijd. Ook
Washington ziet dit gevaar en dringt daarom aan op onderhandelingen; ook
Johnson ziet in, dat het uiterst moeilijk zo niet onmogelijk is om een militaire
overwinning te behalen en dat de laatste nog weinig of geen betekenis zal hebben als niet tevens een verbetering van de sociaal-economische toestand van
de bevolking wordt verwezenlijkt. Dit is echter niet mogelijk zonder vrede en
hiervoor is de goede wil van beide partijen vereist.
Paus Paulus wees hierop in zijn kerstboodschap, toen hij de hoop uitsprak, dat
de tweedaagse kerstwapenstilstand zou worden verlengd, een wapenstilstand
waarin beide partijen bewilligd hadden. Maar zowel dit bestand als dat rond
nieuwjaar is zonder verlenging voorbij gegaan. Ook alle pogingen van Oe Thant
zijn nog steeds tevergeefs geweest; hij stelt drie voorwaarden voor succes van
eventuele onderhandelingen, n.l. staken van de luchtaanvallen op N. Vietnam,
vermindering „in aanzienlijke mate" van de vijandelijkheden en erkenning van
het Nationale Bevrijdingsfront als onderhandelingspartner. Oe Thant kreeg
eindelijk in december de volledige medewerking van de V.S. in zijn vredespogingen toegezegd, maar afgezien van de vraag of Hanoi lets voor dit plan
voelt, is er nog de vraag wat deze volledige medewerking werkelijk betekent
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Twijfel aan de oprechtheid van deze woorden ontstaat niet alleen door de
voortzetting der bombardementen, maar ook door uitlatingen van personen
als kard. Spellmann, die in een kersttoespraak voor de troepen in Z. Vietnam
opriep tot strijd tot de onvoorwaardelijke overgave. Daarmee ging de 78-jarige
hoofdaalmoezenier der Amerikaanse strijdkrachten veel verder dan de president der V. S., en lijnrecht in tegen de opvatting van de Paus. Ondanks het feit
dat hij van alle kanten werd aangevallen, wenste de kardinaal niets van zijn
woorden terug te nemen. Dat hoeft ook niet; het kwaad is al gedaan; eens te
meer is er twijfel gezaaid aan de oprechte vredeswil van de V. S. en dit is koren
op de molen van Hanoi en Peking.
NAVO
De jaarlijkse ministerraad van de Noord Atlantische Verdrags Organisatie,
waarin de ministers van buitenlandse zaken en van defensie der verschillende
leden zitting hebben, kwam op 15 en 16 december te Parijs bijeen. Om meerdere
redenen was deze bijeenkomst belangrijk. Het was n.l. de laatste maal dat zij
in de Franse hoofdstad werd gehouden; wel trekt Frankrijk zich slechts terug
uit de geintegreerde militaire organisatie van het verbond en wenst het ook nu
nog na 1969 lid van het bondgenootschap te blijven, maar de andere leden
wensten toch niet in te gaan op de Franse suggestie de zetel van de raad in
Parijs te laten, terwijl de NAVO-commando's en bases uit Frankrijk moeten
vertrekken; volgend jaar hoopt men in tijdelijke verblijven in Brussel te vergaderen in afwachting van het klaar komen van definitieve gebouwen in Heijssel.
Belangrijker was het feit dat deze keer de nadruk niet op de verdediging tegen
en de afschrikking van het Oost-blok lag, maar op de ontspanning van de verhouding met Rusland, terwijl tevens de nadruk werd gelegd op de uitbreiding
van politieke en vooral economische activiteiten. Wat de verhouding tot Rusland betreft verklaarde de Franse minister, Couve de Murville, dat dit geen
kwestie voor de NAVO was maar voor ieder van de leden afzonderlijk; Frankrijk wenst geen integratie op het terrein van de internationale politiek. Het
wil kennelijk de door de Gaulle reeds bewerkte betere verstandhouding met
Rusland, zoals die in de afgelopen maand ook bleek uit het bezoek van de
Russische premier, Kosygin, niet prijsgeven en zijn politiek niet aanpassen aan
meer algemene NAVO-opvattingen.
Tenslotte was de bijeenkomst belangrijk, omdat hier het eerste optreden plaats
had van Brandt als nieuwe minister van buitenlandse zaken der W.-Duitse
Bondsrepubliek. Hij verklaarde zich voorstander van het Atlantisch bondgenootschap; verdedigde ook de stelling, dat Duitsland recht had op hereniging
door zelfbeschikking, maar verklaarde tevens dat dit streven naar hereniging
geen hinderpaal mocht vormen voor de ontspanning tussen Oost en West;
verder wees hij er nadrukkelijk op, dat de Bondsrepubliek geen kernwapens
verlangt noch de controle hierop, maar slechts medezeggenschap verlangt in het
waarborgen der veiligheid. Men hoopt hierdoor de Russen tegemoet te komen
en hun angst voor een herlevende Duitse macht althans enigszins weg te nemen.
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West-Duitse Bondsrepubliek
De felle uitval die de Russische premier, Kosygin, zich tijdens zijn negendaagse
bezoek aan Frankrijk tegen de W.-Duitse Bondsrepubliek veroorloofde, was
misschien een gevolg van het feit dat de Gaulle ook tijdens deze besprekingen
bleef weigeren het Oost-Duitse regime te erkennen. Dit heeft hij steeds geweigerd en nu kan hij zeker niet anders, daar het standpunt van Bonn t.a.v.
Frankrijk zich aan het wijzigen is. Kwam er tijdens het bewind van Erhard weinig terecht van het in 1963 gesloten Frans-Duitse vriendschapsverdrag vooral
tengevolge van de politiek van de toenmalige minister van buitenlandse zaken,
Schroder, die voorstander was van een op de V.S. georienteerde Duitse politick,
nu er een nieuwe regering in Bonn is opgetreden benadert deze het FransDuitse probleem ook anders. Men wil nu niet meer kiezen tussen Frankrijk en
de V.S., maar „samen met Frankrijk, Amerika's oudste bondgenoot in Europa"
proberen te komen tot een nauw verbond tussen de vrije Europese staten en de
V.S. Het is in elk geval een vondst, maar wil Frankrijk met de V.S. samenwerken? De Gaulle's nieuwjaarsrede klonk ietwat anders. Er zal heel wat
diplomatieke handigheid van Kiesinger en Brandt vereist worden om deze
puzzle op te lossen. Gaan zij concessies aan de Gaulle doen inzake de EEG en
de Europese politieke eenheid? Gaan deze ook ten koste van de toetreding van
Engeland tot de EEG, waarvan de laatste tijd weer sprake is?
Ook tegenover het Oostblok verandert de houding van Bonn. Meer en meer
wordt de Hallstein-doctrine, volgens welke geen diplomatieke ,betrekkingen
konden worden aangeknoopt met landen die de DDR erkenden, prijs gegeven.
Vroeger maakte men hierop alleen een uitzondering voor Moskou, maar nu wil
Bonn toenadering zoeken tot Roemenie, Bulgarije, Hongarije, Tsjecho-Slowakije en Polen. De toenadering tot de eerstgenoemde drie landen wordt vergemakkelijkt door het ontbreken van grenskwesties, maar zowel t.a.v. Praag als
Warschau zijn deze van ernstige aard. Voor Praag was daarom de verklaring
van Kiesinger bedoeld, dat het verdrag van Munchen in 1938, waarbij het
Sudetenland bij het Duitse Rijk gevoegd werd, ongeldig was. Tot een erkenning
van de Oder-Neisse linie tegenover Polen heeft Bonn het echter nog niet
gebracht; wel verklaarde men begrip te hebben voor het Poolse verlangen naar
veilige grenzen. Gelukt het Bonn om met een of meer Oost-Europese landen
betrekkingen aan te knopen, dan zou dit de W.-Duitse positie aanzienlijk versterken bij het bezoek van Brandt aan Moskou in de loop van 1967.

Nederland
Het kabinet Zijlstra loopt
De behandeling van de belastingvoorstellen van het kabinet Zijlstra halverwege
december in de Tweede Kamer werd met meer dan gewone belangstelling tegemoet gezien. Van heinde en verre werden alle leden opgetrommeld en het was
al uitzonderlijk 148 van de 150 kamerleden bij elkaar te zien. Zijlstra behaalde
de overwinning over de gehele linie. De veriaging van de inkomsten- en loonbelasting werd met 77 - 71 stemmen uitgesteld tot 1 juli; de PvdA en VVD
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stemden en bloc tegen, zoals zij en bloc voor stemden bij een liberaal amendement om de belastingverlaging voor ongehuwden reeds bij 35 jaar te doen
ingaan. Een merkwaardige samenwerking, die geen succes had. Met grote meerderheid werd het wetsontwerp aanvaard om de verhoging van de omzetbelasting reeds met 1 juli te doen ingaan. De regering krijgt hiermee de beschikking
over ruim een half miljard gulden en hopelijk slaagt zij er in nu een goede
basis te leggen voor de bestrijding der inflatie.
6 - 1 - 67
J. Oomes

Belgie
Conflict Union Miniere - Kongo
In de loop van december steeg de spanning rond de besprekingen tussen de
Union Miniere du Haut Katanga en de Kongolese regering die plaats hadden te
Kinsjasa. Een ogenblik zag het ernaar uit dat er een overeenkomst bereikt was,
maar tenslotte liep het uit op een breuk. De Union Miniere verlegde haar
maatschappelijke zetel niet van Brussel naar Kinsjasa, er werd geen nieuwe
NV van Kongolees recht opgericht in onderlinge verstandhouding en evenmin
een nieuwe NV van Belgisch recht. In plaats daarvan richtte de regering te
Kinsjasa eenzijdig een nieuwe exploitatiemaatschappij op (de Societe Congolaise des Minerais), met een kapitaal waarvan 55% toebehoort aan de Kongolese Staat, 15% aangeboden werd aan de Britse Tanganyika Concessions Ltd
(een maatschappij die 14,5% van het kapitaal van de 'oude' Union Miniere
bezit) en 30% opengesteld werd voor publieke inschrijving. Aan beide zijden
werden van dat ogenblik of de lijnen strakker getrokken. De Union Miniere
betwistte de rechtsgeldigheid van het Kongolese initiatief, verklaarde zich op
die voorwaarden niet meer bereid de opbrengst van de verkoop van het Kongolese koper aan Kongo te transfereren, liet weten dat zij het Kongolese koper
dat door de nieuwe Kongolese maatschappij op de markt wordt gebracht, als
haar eigendom blijft beschouwen en dat zij met alle rechtsmiddelen haar rechten zal doen gelden. Van Kongolese zij de werd de uitvoer van koper eerst
stopgezet, vervolgens werd beslag gelegd op alle activa van de oude Union
Miniere in Kongo; er werden retroactieve fiscale vorderingen ingebracht die in
de miljarden liepen; de concessies van de Union Miniere, die geldig waren tot
1990, werden ingetrokken.
Politiek en commercieel is de toestand nog onoverzichtelijk. Aanvankelijk had
men de indruk dat vier-vijf directeuren van de Union Miniere in Kongo de
beheerdersposten zouden aanvaarden die hun door de Kongolese maatschappij
werden aangeboden; na ruggespraak met de leiding te Brussel wezen zij dit
aanbod van de hand. Ook de Tanganyika Concessions Ltd., waarvan de Kongolese regering gezegd had dat ze op haar voorstellen inging, trok zich terug en
beklemtoonde haar solidariteit met de Union Miniere-Brussel. Voor het Belgische personeel van de Union Miniere in Katanga begon het jaar in grote onzekerheid. De Kongolese regering verzekerde dat het niet-Kongolese personeel
al zijn verworven rechten behield, maar of ze die belofte (gedeeltelijke uitbeta-
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ling in harde valuta, over vele jaren gespreide pensioenrechten, enz.) wil of kan
houden, is een andere vraag.
Tot nog toe heeft men niet in twijfel getrokken dat de nieuwe Kongolese
maatschappij in staat zal zijn de ontginning technisch voort te zetten, zelfs
indien het Belgische personeel zijn medewerking zou weigeren. Het vervoer van
het koper naar de inschepingshavens lijkt echter moeilijker te regelen. Een
volledige spoorverbinding tussen de Katangese mijnen en Matadi bestaat er
niet. Gedeeltelijk moet het vervoer met binnenschepen gebeuren, over rivieren
waarvan de bevaarbaarheid er in de jongste jaren vanwege het gebrek aan
onderhoudswerken niet op verbeterd is. Aangenomen dat de normale jaarproduktie 300.000 ton bedraagt, is de capaciteit van de verbindingsweg over
Kongolees grondgebied te klein om de volledige produktie van Katanga naar
Matadi te brengen. De beste verbinding is de Benguela-spoorweg, die Katanga
via Portugees Angola met de haven van Lobito verbindt. Maar de betrekkingen
tussen Kongo en Portugal zijn slecht, zodat Kinsjasa van die kant maar weinig
medewerking kan verwachten. (De Britse Tanganyika Concessions Ltd. is aandeelhouder in deze spoorweg). Dit probleem houdt nauw verband met het
vervoer van koper uit Zambia. Indien het Zambisch koper niet via Zuid-Rhodesie naar de Portugese havens van Mozambique vervoerd wordt, blijft er geen
andere rationele wisseloplossing over dan de spoorweg via Katanga en Angola.
Zal de regering Moboetoe hiervoor een oplossing vinden? Kan de Benguelaspoorweg geen koper door Angola vervoeren, dan werkt hij met verlies en is de
haven van Lobito een belangrijke trafiek kwijt. Verder blijft te bezien hoe de
commercialisatie van het Kongolese koper zal verliezen.
Of de rechtbanken buiten Kongo rekening zullen houden met het rechtsstandpunt van de Union Miniere, weet men nog niet. Toen destijds Nederlandse
plantagemaatschappijen eigendomsrechten lieten gelden op Indonesische thee
die te Antwerpen geveild zou worden, verklaarde een Antwerpse rechtbank zich
onbevoegd. Voorlopig zijn de koperprijzen snel gestegen, omdat niet alleen de
mijnen in Afrika, maar ook die in Chili met allerlei moeilijkheden hebben te
Dampen. Zolang de vraag groot en de prijzen hoog blijven, zal Kongo wel
partijen koper aan de man kunnen brengen, maar zal dat in de lange periode
ook tegen behoorlijk renderende voorwaarden kunnen gebeuren? Afgezien van
alle bijkomende factoren moet men voor ogen houden dat de mijnontginning in
Katanga zowat de helft van de Kongolese belastingen en de uitvoer vertegenwoordigt. Dit kan voor de Kongolese regering zowel een reden tot halsstarrigheid zijn als tot gematigdheid. Een zo groot overwicht van e'en onderneming
wijst op een ongezonde structuur van het bedrijfsleven en op een typisch koloniale eenzijdigheid van het nationaal produkt. Voor nationalistisch-gezinde regeringen is dit een uitdaging die onvermijdelijk haar stempel drukt op het hele
politieke Leven. Maar indien de ontginning en de uitvoer van het koper ontredderd worden door mateloze eisen tegenover een maatschappij waarvan de technische en economische prestaties niets te wensen overlieten, dreigt de regering
haar eigen basis te ondergraven en alle kansen op economische expansie te verknoeien. Het is dan ook absoluut wenselijk dat de besprekingen hervat worden
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met het oog op de oprichting van twee maatschappijen, een Kongolese exploitatiemaatschappij en een Belgische commerciele en financiele vennootschap, elk
met een kapitaal dat redelijk verdeeld wordt tussen alle betrokkenen en met
waarborgen van Kongolese zijde, dat met fiscale en financiele strijdmiddelen
geen feitelijke onteigening zal worden nagestreefd. Van de ene kant moet een
rendabele exploitatie mogelijk zijn, van de andere kant moet Kongo de indruk
kwijt kunnen raken dat een enkele onderneming een soort 'staat in de staat'
blijft. In die geest was een verklaring van de Belgische regering gesteld, die de
rechten van de Union Miniere bevestigde, maar door haar formulering een
uitnodiging inhield om het toch nog maar eens met een minnelijke schikking te
proberen. De voornaamste hinderpaal lijkt ons de zwakheid van de regering
Moboetoe en van heel het Kongolese staatswezen te zijn.
Exit Baron Pierre Nothomb

In de laatste dagen van december overleed baron Pierre Nothomb, 79 jaar oud,
jarenlang senator voor Luxemburg. Verkozen op een C.V.P.-lijst, was hij een
onafhankelijk politicus. Voor politici van dit type is er in de tegenwoordige
parlementaire democratie en partijpolitiek vrijwel geen plaats meer. Hij was een
ietwat romanesk man, romanschrijver, dichter en historicus. Hij was zeer
bedrijvig op het gebied van de buitenlandse politiek en het militaire beleid en
het ontbrak hem beslist niet aan ruime ideeen en soms heel pertinente inzichten.
Maar hij was teveel een honnete homme, te speels, te rijk aan fantasie, om in
deze technocratische tijd het parlement of de regering concreet te beInvloeden.
Na de eerste wereldoorlog ijverde hij met het door hem opgerichte 'Comite
voor Nationale Politiek' o.m. voor een wijziging van de Belgisch-Nederlandse
grenzen. In Nederland en Vlaanderen werd dit niet erg op prijs gesteld, en ook
de officiele kringen te Brussel achtten zijn anti-Nederlands irredentisme niet
opportuun. Later is gebleken dat hij veeleer een Bourgondische visie op de
historische ontwikkeling voorstond: hij nam zelfs geen genoegen met de Belgische grenzen van 1830, omdat ook het Belgische staatsbestel hem onhistorisch
leek. In dat opzicht vertoonde hij een opvallende politieke verwantschap met
Joris Van Severen en het Verdinaso in hun laatste fase.
In het begin van de jaren twintig was hij, met de 'Action Nationale' en de
'Jeunesse Nationale', een voorloper van de fascistisch-rechtse ideologie. Maar
toen de rechtse tendenties met Rex in de jaren dertig vaste vormen aannamen
en in de tweede wereldoorlog tot collaboratie met de Duitsers leidden, was hij
niet meer bereid hieraan mee te werken. Na de oorlog was hij een inspirator
van het streven naar Europese eenheid. Hij sprak van een ietwat mystische
verbondenheid met Duitsland, die zowel in het historische Rijk als in de 'christianitas' wortelde en die verschillende van zijn historische romans inspireerde.
Geestelijk en menselijk was hij een heel gevoelig man, die in zijn gezinsleven
zowel met diepe vreugde als met schrijnend verdriet bedeeld werd. Een van zijn
zonen kwam als officier om bij een ontploffing die in de jaren dertig in het
land een massale beroering veroorzaakte. Zijn zoon Paul was tot 1940 een
actief communist (secretaris-generaal van de partij), die als piloot deelnam aan
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de Spaanse burgeroorlog. In de tweede wereldoorlog verliet hij de communistische rangen en maakte een heel persoonlijke ontwikkeling door, die hem tot
een actieve rol in het verzet bracht. Dit belette niet dat hij na 1944 door een
Belgische krijgsraad veroordeeld werd wegens samenwerking met de Duitsers.
Na zijn vrijlating werd hij te Parijs o.m. door Andre Malraux als een vriend
ontvangen en vond hij opnieuw aansluiting bij het geestelijk patrimonium van
zijn land en zijn familie. Een van Pierre Nothombs kleinzonen gedroeg zich als
consul-generaal in Kongo opmerkelijk moedig. Zo bleef, vele generaties lang,
de geest van daad- en offervaardigheid wakker waarmee Jean-Baptiste Nothomb destijds bijgedragen had tot de oprichting van Belgie. Als een tekort in
Pierre Nothombs persoonlijkheid zal steeds zijn gebrek aan contact met het
wezen van de Nederlandse en Vlaamse beschaving en gemeenschap aangevoeld
worden. Hoffelijkheid en vriendschap met leidende Vlaamse figuren hebben
deze leemte niet kunnen vullen.
Onzeker begrotingsevenwicht
Voor het begin van het parlementaire eindejaarsverlof waren Kamer en Senaat
al grotendeels klaar met de begrotingen, iets wat sedert lang niet meer gebeurd
was. De regering diende budgettaire documenten in waaruit moest blijken dat
inkomsten en uitgaven in evenwicht waren, ofschoon vroeger gezegd was dat
dit pas in 1968 mogelijk zou zijn. Of dit evenwicht stand zal kunnen houden
tegen de druk van de politieke en conjuncturele omstandigheden, wordt door
vele politici (ook van de regeringspartijen) en waarnemers betwijfeld. De regering zelf scheen niet rotsvast overtuigd te zijn van de soliditeit van haar positie.
Bij de jaarwisseling werd er zelfs gesproken over volmachten die de regering
aan het parlement zou vragen om de politieke problemen krachtdadiger en met
meer samenhang te kunnen aanpakken.
Artsenstaking
Op 16 en 17 december staakte een van de drie belangrijke artsensyndicaten, de
zogenaamde Federatie-Henrard. De stakingsmotieven werden op 13 december
door de woordvoerders van de federatie als volgt samengevat: 1) de gerechtelijke vervolgingen tegen artsen die voor 12 mei 1966 de opgelegde tarieven hebben overschreden; 2) de vervolgingen die het Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering inspant tegen artsen die administratief staken; 3) de
besluiten van Minister De Paepe die het de regering mogelijk maken de nomenclatuur van de geneeskundige prestaties vast te leggen; 4) het voorontwerp van.
Minister Hulpiau waardoor volgens de stakende federatie het medisch syndicalisme wordt vernietigd en aan de artsen het stakingsrecht wordt ontzegd.
Het betreft hier een steeds maar ingewikkelder wordende problematiek waartegenover de drie voornaamste artsensyndicaten (het Nationaal Verbond van
Syndicale Kamers (D. Wijnen) — het Algemeen Syndikaat (Dr. De Brabanter)
en de boven vermelde Federatie-Henrard) standpunten innemen die soms niet
zoveel van elkaar verschillen en waarin outsiders het spoor allang bijster zijn.
5 - 1 - 67

Hektor de Bruyne
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AFPRO - De kerken
en de honger in India
India gaat snel een periode van scherpe
hongersnood tegemoet. De officiele rijstrantsoenen verminderen geregeld. Vooral het Noorden (de Staten Bihar, Utta
Pradesh), doch ook weer centrale staten
als Orissa, Maharashtra, Gujurat en.
Madhya Pradesh zijn bedreigd. Dringende hulp is geboden willen honderdduizenden 'evens gered worden. Tegelijk is
een preventieve actie noodzakelijk om
het herhalen van een massale voedselschaarste in de nabije toekomst te voorkomenl. Daar de voornaamste oorzaak
in India watertekort is en uitputting van
de bodem, zijn betere irrigatie en bemesting voortaan levenskwesties.
In februari 1966 lanceerden het Vaticaan
en de Wereldraad van Kerken gezamenlijk een oproep om 3 miljoen dollar bijeen te brengen. De bedoeling was tegelijk voedsel te geven en de voedselproduktie op te drijven. In november 1966
was deze som geheel bijeengebracht
dank zij de hulp van de Wereldraad,
Misereor, Oxfam, Caritas Internationalis,
Catholic Relief Service, de Nederlandse
Stichting Voedsel voor India, het speciaal fonds van Paulus VI, enz.
Op initiatief van het Indian Social Institute en het Committee on Relief and
Gift Supplies werd tijdens een bijeenkomst op 15 - 17 maart van hetzelfde
jaar een daad gesteld die tot voorbeeld

kan strekken voor hulpacties in andere
delen van de wereld. Tijdens deze bijeenkomst werd besloten de hulpactie in
India zelf geheel oecumenisch en met
alle moderne middelen te organiseren.
Zo ontstond AFPRO (Action for Food
Production). De stichtende leden zijn
buiten de reeds vermelde groepen, de
Britse Oxfam, de Indo-German Social
Service Society (werkgroep van de Duitse Vastenactie Misereor in India) en het
Economic Life Committee (van de National Christian Council of India). Later
voegden zich bij deze kern nog de Catholic Relief Service (U.S.A.) en Catholic Charities — India.
AFPRO is een gemengde dienstverlenende organisatie voor de coOrdinatie,
de steun en de technische begeleiding
van projecten voor voedselproduktie,
uitgaande van kerkelijke of andere nietofficiele organismen (als b.v. de Rotary);
deze organisatie is daarenboven opgevat
als steun voor de Indische regering met
wie zij eng samenwerkt, zonder onderscheid van kaste, bevolkingsgroep of
go dsdienst.
De volgende acties werden prioritair geacht:
— de bevordering van de watervoorziening;
— het bezorgen en verdelen van meststoffen en van keurzaad;
— faciliteiten voor kredietverlening;
— verbetering van de arbeidsmethoden.

1 I. W. Stewart, FAO-adviseur voor India, noteerde bij gelegenheid van de AFPRO-studieweek te New Delhi (7 - 16 december 1966) dat de wereldbasisproduktie van voedingsgranen
per hoofd afneemt, dat de wereldbevolking vlugger aangroeit dan de aangroei van de voedselproduktie en dat dus rond 1984 een algemene hongersnood kan heersen, tenzij de voedselproduktie per capita opgedreven kan worden.
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Van de aanvang of werd de actie gesteund door de Ministeries voor Land.bouw en voor Irrigatie.
AFPRO maakt ook deel uit van de Nutrition Group, waartoe o.m. behoren de
U.S. Aid, Ford Foundation, Rockefeller
Foundation, F.A.O., UNICEF, enz.
De U.S.A. en andere regeringen hebben
bemiddeling beloofd voor het transport
van de voor AFPRO bestemde goederen
en de uitrusting.
De staf van AFPRO is vanzelfsprekend
geheel oecumenisch samengesteld. Mr.
Douglas, lid van de Wereldraad, en P.
James Berna S.J., van het Indian Social
Institute, zijn co-chairmen. De Australische Elizabeth Reid (van de Grail) is uitvoerend secretaris. Met de hulp van een
internationaal experten-team (vooral
Britten, Canadezen, Indiers en Nederlanders) worden juist voor de winterzaaitijd
(20 oktober - 20 december) 5.000 ton
kunstmeststoffen verdeeld (over 38 projecten, die 12.000 individuele landbouwers omvatten). De meststoffen worden
tegen lage interesten aan de landbouwers
'verhuurd'; de terugbetalingen dienen
voor nieuwe aankopen. Tegelijk werden
20 zware mechanische putboorapparaten
aan het werk gezet of besteld met het
doel in 1967 5.200 nieuwe putten aan te
boren, waarvan een exemplaar dikwijls
een heel dorp bedient.
De samenwerking tussen de Kerken op
nationaal vlak werd regionaal doorgezet.
Bij de voorbereiding van een regionaal
plan wordt een beroep gedaan op alle
geinteresseerde publieke, kerkelijke en
private instellingen. Zo waren b.v. in de
Staat Madhya Pradesh naast afgevaardigden van de bovenvermelde groepen
o.m. aanwezig vertegenwoordigers van
de regering, de Canadian Presbyterian
Mission, het katholieke bisdom Bhopal,
de American Friends' Mission, het Mennonite Central Committee, de Disciples
of Christ, het American Peace Corps, de
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Swedish Lutheran Mission, de Church of
South India, de Jesuit Poona Mission,
enz.
Tijdens deze vergadering vroeg de directeur van het Tribal Welfare Department
de hulp van de AFPRO om voor de
grote 'tribal' zones van de Staat Madhya
Pradesh waterputten te boren. Hier bevinden zich immers ongeveer 13.000 dorpen zonder goede drinkwatervoorziening.
De Staat zou zorgen voor de financiering
van het project; AFPRO zou voor het
materiaal en de technische bijstand instaan.
De gehele opzet is bijzonder merkwaardig omdat het de eerste keer is in India,
dat personen, behorend tot vele verscheidene organisaties, projecten en godsdienstige overtuigingen, hun hulpactie
gezamenlijk plannen en dat tegelijk getracht wordt zo nauw mogelijk met de
officiele instanties en hun planning mee
te werken. Tevens wordt de hulpverlening deskundiger opgezet. Waar zij vroeger overwegend gedragen werd door louter individuele initiatieven van enkelingen of kleine groepen (op zeer beperkte
schaal en dikwijls zonder follow-up),
wordt zij nu opgevat volgens een vast
programma met meer waarborg voor
continuiteit2 en met bijzondere aandacht
voor de opleiding tot zelfhulp.
Is AFPRO een christelijke organisatie?
Al zijn de meeste leden kerkelijke instellingen, toch is het juister AFPRO te beschouwen als een 'christelijk geinspireerde wereldlijke organisatie'. Wereldlijk
betekent bier dat AFPRO niet onderworpen is aan controle van de hierarchie, dat de bele actie betrekking heeft
op het tijdelijke en dat projecten en programma's zullen gesteund worden geheel
zonder voorkeur voor kaste, groep of
religieuze gezindheid. AFPRO is dus niet
bedoeld om het geloof te verspreiden of
leden voor de Kerk te winnen.
Met 'christelijk geInspireerd' wordt be-

2 Een nota over de 'filosofie' van AFPRO geeft hierbij de volgende commentaar : „In this
respect, AFPRO represents a recognition on the part of its members and associates that
mere informal methods of project organization that may have been adequate in the past are
no longer sufficient for the needs of India today, and that Churches and other agencies
working in this field have the obligation of moving with the times and bringing the highest
possible degree of technical excellence to their work of service".
3 Bij het afsluiten van deze kroniek meldt de Indiase radio, dat de U.S.A. een eerste zending
van 9 lakhs ton graan (900.000 ton) inschepen voor India.

510
doeld, dat AFPRO zijn ontstaan dankt
aan een diepe bekommernis voor degenen die honger hebben en lijden; deze
bekommernis is uiteindelijk gedragen
door de christelijke geloofsovertuiging.
Een werknota van AFPRO maakt hierover de volgende, zeer bescheiden, opmerking: „Met deze vaststelling willen
wij hoegenaamd niet impliceren, dat enkel christenen bezorgd zijn voor hongerlijdenden of dat christenen noodzakelijk
meer bezorgd zijn dan hun niet-christelijke of humanistische vrienden. Wij stellen enkel vast, dat onze bezorgdheid ons
ertoe heeft geleid AFPRO op te vatten
als een instrument om de echte doelmatigheid van onze dienst te verhogen en
dat wij deze taak op ons genomen hebben in een geest van christelijke broederlijkheid en liefde voor de evenmens"3.
New Delhi, 24 december 1966
Jan Kerkhofs

Het credo van
Dr. Corn. Verhoeven
Verklaren waarom een auteur succes
heeft, is voor de tijdgenoot een vrijwel
onmogelijke zaak. Men kan hoogstens
een paar vermoedens uitspreken. Zo is
het denkbaar, dat het nieuwe boek van
Dr. Corn. Verhoeven Het grote gebeuren1 even hard verkocht wordt als Rondom de leegte, omdat religieuze lectuur
nu eenmaal 'in' is. Een minder goedkope verklaring zou kunnen zijn, dat
beide boeken in dezelfde aantrekkelijke
stijl geschreven zijn. Het eigene van die
schrijfwijze is, dat Verhoeven eigenlijk
nooit iets bewijst, maar alleen beschrijft.
Ongemerkt gaat de beschrijving over in
poneren. Vrijwel alle zinnen zijn constateringen, maar de grens tussen wat
Verhoeven waarneemt in de geschiedenis
(vooral van oude riten) en wat hij daarin interpreteert is subtiel verborgen. Het
ene 'is' gaat ongemerkt over in het andere 'is'. Daardoor wordt men gemakkelijk meegevoerd naar het punt waar hij
ons hebben wil.
Nu zou men hieruit de conclusie kunnen
trekken, dat die procedure door de
1 Ambo, Utrecht, 1966, 318 pp.
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schrijver vaak ten onrechte wordt toegepast, en dat de lezer flink op zijn
hoede dient te zijn om maar nergens in
te lopen. Maar dit is wel het laatste
waarvoor men bang hoeft te zijn. Niet
omdat het gemakkelijk is halt te houden
voor het gebied van Verhoevens eigen
gedachtewereld, maar omdat het de
moeite waard is daar te belanden. Want
Het grote gebeuren is niets minder dan
een belangrijk boek. Waarom?
Het bestaat uit 13 essays. Ze handelen
voornamelijk over mythen, riten en de
religie. In zoverre is er geen verschil met
Rondom de leegte. Het nieuwe, of minstens meest opvallende van dit boek zal
voor sommigen liggen in wat erin beweerd wordt over het verdwijnen van het
institutionele element in de religie, over
de onmogelijkheid van gebed en liturgie
of van het denken over de dood. Toch
kan men deze en dergelijke meningen
elders vaak genoeg tegenkomen, en vaak
meer verantwoord. Het werkelijk originele van dit boek staat in het eerste
hoofdstuk, het titelhoofdstuk. Dat beschrijft een aspect van de mythe van de
kunstenaar Daedalus, wiens maaksels
een eigen leven gingen leiden, van hem
'weg liepen'. Het resultaat van de creatieve handeling, interpreteert Verhoeven,
volgt niet automatisch het totaal van ons
handelend, ingrijpend bezig-zijn. Het is
meer een 'lukken' dan een bewerkstelligen. Het is iets dat door de maker met
spanning verwacht wordt, en waarnaar
hij verwonderd opziet als het gekomen
is. Het is het spel van een god, van het
lot. Het komt niet tot stand door de
handen van de maker, maar het voltrekt
zich onder zijn handen. Het is een gebeurtenis, geen daad. Het is „het grote
gebeuren".
Deze gedachte, hier wat kreupel weergegeven, vormt in allerlei variaties het
thema van Verhoevens boek. Het is een
belangrijke, zelfs 'nieuwe' gedachte. Niet
zozeer omdat men ze nog nooit gehoord
heeft. Men kan Naar in allerlei toonaarden, in de filosofie en theologie van
onze tijd tegenkomen: het besef dat het
wezenlijke in ons bestaan niet te grijpen
is, niet uit alle macht te realiseren, maar
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dat het ons hoe dan ook overkomt. Maar
degenen die zulk een inzicht eenmaal
hebben herkend, lopen het gevaar het
te pas en te onpas, verkort, verbogen en
vermagerd vaak, te reproduceren. Verhoeven ontsnapt glansrijk aan dat gevaar, en dat komt omdat hij dit inzicht
geplaatst heeft op het enige niveau waarop het werkelijk ten voile zichzelf blijven kan: het niveau van de mythe. Op
theologisch terrein, in filosofische termen onder woorden gebracht, heeft de
verkondiging ervan meestal tot resultaat
ofwel dat men meent hierin de exciusiviteit van het christendom bij de kop te
hebben, ofwel dat men zich eraan ergert.
Het is immers verleidelijk de evangelische boodschap tot een overzichtelijk
gedachtengoed te reduceren, maar even
verleidelijk is het de idee dat een mens
het wezenlijke van zijn bestaan passief
ontvangt, te beschouwen als een angstige
vlucht voor verantwoordelijkheid in een
technische maatschappij. Verhoeven benadert het gegeven waarover hij het
heeft op de enig mogelijke manier: hij
beschrijft het als een mythische constante waar wij niet onderuit kunnen. Dat
betekent, dat daarmee recht gedaan
wordt aan een dimensie in ons bestaan
die wij in het gangbare theologische en
filosofische spraakgebruik niet onder
woorden kunnen brengen. Analyseren of
deduceren heipt bier weinig; toch moet
er een taal zijn die deze 'diepste' zaken
benaderen kan. Verhoeven vermoedt, dat
dat de taal van de mythe is. De taal van
de beschrijving. De taal die tegenstellingen niet verklaart noch verzoent, maar
er namen voor vindt en ze zo, in hun
tegenstrijdigheid, laat bestaan. Daarom
beschrijft Verhoeven. Beter nog: de beschrijving van het grote gebeuren is voor
hem een geloofsbelijdenis. Bewijzen gaat
niet.
Vervolgens: door de mythe opnieuw mythisch te interpreteren, dwingt Verhoeven de lezer niet, maar laat hem vrij te
kiezen. Wie het grote gebeuren herkent,
kiest voor de mythe, maar bewijst dan
tevens dat deze in onze tijd nog onverminderd van kracht is. Sinds Bultmanns
gigantische poging bij ons onder Naar
naam 'ontmythologisering' bekend geworden is, leven wij in wantrouwen
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tegenover iedere spreekwijze die ons niet
even duidelijk voorkomt als de logische
redenering. Wij vergeten daarbij, dat
Bultmann bij zijn interpretatie van het
mythische element in het evangelie zich
van geen andere taal kon bedienen dan
opnieuw die van de mythe, o.a. die welke Verhoeven de mythe van 'het grote
gebeuren' noemt. Hetzelfde geidt voor de
schrijver van deze serie essays. (Het is
trouwens frappant, hoe Verhoeven in
zijn met graagte hanteren van etymologieen doet denken aan Bultmanns grote
voorbeeld Heidegger). Het zou de moeite
waard zijn, na te gaan in hoeverre de
moderne podzie en kunst juist in hun
behoefte om het straatgebeuren binnen
te halen, of omgekeerd het artistieke gebeuren op straat te brengen, een mythische taal spreken en vertrouwen op de
werking van constanten, die in de mythe
hun verbeelding hebben gevonden. Dat
wij nog met de mythe 'even, is een onbewezen stelling, waarin men gaat geloven
als men Verhoeven leest. Daarom is dit
zo'n belangrijk boek.
Het is dan ook jammer, dat het op den
plaats teleurstelt, daar ni. waar de liturgie ter sprake komt. In het hoofdstuk
'De liturgische toon' stelt Verhoeven terecht, dat het spreken van de voorganger
in de liturgie, evenzeer als het typisch
liturgische gezang (het reciteren) pogingen zijn zich te richten tot iemand die
afwezig is en blijft. Het zijn daarom altijd pogingen die op niets moeten uitlopen, ze onderstrepen alleen maar de
afstand tussen spreker en toegesprokene,
„de liturgische toon is geen probleem
wanneer iemand (de godheid) rechtstreeks toegesproken wordt in zijn duidelijke aanwezigheid, en hij is het evenmin,
wanneer helemaal niemand toegesproken
wordt, maar er alleen sprake is van het
plechtig reciteren van frasen. Hij wordt
pas een probleem, als de aanwezigheid
en de aandacht van de toegesprokene
dubieus zijn". Vanaf deze vaststelling
komt Verhoevens beschrijvende interpretatie van het liturgisch gebeuren in de
lucht te hangen. Heel in het kort komt
deze hierop neer: in de liturgie wordt de
onmogelijkheid van de poging een adequate houding aan te nemen tegenover
de godheid al van tevoren bezworen in
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de preektoon en het gezang. Men spreekt
en zingt de onmacht weg. Liturgie is vol
'verharmlosung'.
Het komt me voor, dat deze benadering
is ingegeven door een bepaalde vorm
van liturgieviering, die zonder twijfel op
veel plaatsen nog beoefend wordt bij gebrek aan beter. Het is echter ook mogelijk, zich een liturgische dienst voor te
stellen waarbij niet ofwel een duidelijk
afwezige God met verheffing van stem
maar toch hulpeloos wordt toegeroepen,
ofwel men alleen bezig is met het reciteren van frasen. Die mogelijkheid is een
viering waarbij men zich bepaalt tot het
enige wat duidelijk Afinwezig is: de mensen in de kerk. Dit lijkt een versimpeling
van de zaak, in feite is het de enige toekomstmogelijkheid voor de liturgie. Bij
het zeggen van gebeden en het prediken
in een taal en op een toon waarbij men
zich voorlopig niet bekommert om de al
of niet aanwezigheid van God, maar
woorden vindt die passen op dit leven
van deze groep in de kerk, zou het best
mogelijk kunnen zijn dat er van de liturgische samenkomst 'iets' uitgaat. Dat
men er m.a.w. dat ondefinieerbare in
gaat aantreffen wat Verhoeven 'het grote
gebeuren' noemt, een geschonken ervaring, die men nooit automatisch afroept
door aan bepaalde voorwaarden te voldoen, maar die men wel uitsluit door
zich in de viering met iets anders bezig
te houden dan met de mensen die op dat
gebeuren hopen. Natuurlijk betekent dat
niet, dat men in de liturgie 'gewoon'
moet doen, dat ziet Verhoeven juist.
Niet omdat liturgie in wezen archaIsch
is, maar omdat zij even ongewoon is als
de tafelspeech of het uitbrengen van een
toast. Al dit soort dingen zijn pogingen
een moment in het alledaagse uit te sparen om ruimte te maken voor het grote
gebeuren. Daarom mogen ze er, in al
hun ongewoonheid, ook nu nog zijn.
Daarmee is niet gezegd dat liturgie altijd
en overal moet. Nog minder, dat zij deze
vorm wel, en die niet mag hebben. Het
is heel goed mogelijk dat zij in de toekomst een gedaanteverwisseling ondergaat, die haar voorlopig onherkenbaar
maakt. Maar dat zij in de reeks riten die
ons ter beschikking staan om aan het
grote gebeuren een kans te geven, een

plaats blijft behouden, lijkt mij geen
stoutmoedige hypothese. Ze wordt juist
door Verhoevens boek ingegeven.
T. van der Stap

Bestsellers
Lijsten te publiceren van 'de meest verkochte boeken' is een mode die al enkele jaren geleden uit Amerika naar
Europa is komen overwaaien. Vele mensen, waarschijnlijk ook menige boekhandelaar, vinden dat heel prettig. Er komen thveel boeken uit, dat het voor de
niet bestudeerde en deskundige klant wel
erg moeilijk wordt uit te maken aan
welk boek (event. boeken) hij of zij de
voorkeur zal geven. De beslissende stoot,
als het licht-op-groen, geeft plotseling de
bestseller-lijst! En de boekhandelaar, die
ook te lang in de winkel moet staan om
alle boeken te kunnen lezen, weet nu
wat hij kwijt zal kunnen raken!
Als voetbalclubs op de competitie-lijst
schuiven de geliefde anteurs op, of duikelen weer omlaag. Gaat dat altijd naar
alle waarheid en objectiviteit?
Manfred Hellmann heeft getracht de
twijfels en vermoedens van velen tot
groter klaarheid te brengen door in
'Bertelmann-Briefe' bij elkaar te zetten
wat deze lijsten twijfelachtig doet zijn.
Het is hem namelijk opgevallen, dat
maar weinige van de 1643 Duitse uitgevers deze ere-divisie-auteurs 'gepacht'
hebben. Het Allensbacher Institut fur
Demoskopie heeft het vorig jaar dertig
lijsten gepubliceerd, waarop telkens tien
bestsellers aangegeven werden uit het
gebied van de literatuur en tien op zakelijk terrein. Het bleek dat deze 600 werken uitgegeven waren door 32 uitgevers,
dus door niet veel meer dan 2 procent.
En van deze 32 uitgevers werd er een
104 maal genoemd, een ander 69, een 60
en een 53 maal: bijna de helft werd dus
ontleend aan de katalogen van slechts 5
uitgevers.
Gezien de instelling van het publiek valt
het goed te begrijpen, dat de uitgevers
wel graag producenten van bestsellers
willen worden. Men kan ook moeilijk
bestrijden, dat boekhandelaren en uitge-
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vers koopman dienen te zijn. In de laatste halve eeuw verschijnen er in Duitsland, tamelijk wel gelijkblijvend, een 16
tot 20 duizend boeken per jaar. De
meeste hiervan zijn eendagsvliegen, terwijl de rentabiliteit pas bij de tweede
druk begint. Deze tweede druk wordt
echter slechts door 7 procent van alle
uitgaven bereikt; en de derde zelfs maar
door 0,03 procent. Volgens een vaste
regel van het uitgeversbedrijf moet op
de tien boeken er tenminste een een succes zijn; verder moeten er twee winst
opleveren, en met het vierde en vijfde
moet het bedrijf tenminste de gemaakte
kosten kunnen dekken. Alleen onder deze voorwaarden kan de uitgever desnoods met de nurmners zes tot tien een
verlies moeten boeken. Waar de concurrentie tegenwoordig weer zo hard is geworden, kunnen de lijsten van de 'meest
verkochte boeken' een effectief middel
zijn om een boek onder de aandacht te
brengen. Maar, zo merkt Hellmann op,
wat een verwrongen voorstellingen en
valse geluiden worden daarmee binnengebracht in een sfeer waar intellectuele
discussie en niet een slagwoord zou moeten domineren! Zo wordt het boek een
merkartikel en de titel een slogan. Wat
de meesten kopen, moet wel het beste
zijn: zoals het voor een auto geldt, zo
ook voor een boek. Het wordt gekocht,
omdat het op de lijst staat, en omdat het
gekocht wordt, komt het weer op de lijst,
en daarom wordt het weer gekocht.
Hellmann somt nog enkele argumenten
op die tegen de bestseller-lijsten spreken:
1. Deze lijsten komen alleen al daarom
niet uit, omdat slechts boekwinkels in
grote steden gevraagd worden. Maar wat
in Berlijn de deur uit vliegt, doet het
daarom in Hinterzarten en Liidenscheid
nog niet.
2. De lijsten weerspiegelen een verwrongen beeld van de werkelijkheid, omdat ze slechts titels opnemen van boeken die in hetzelfde jaar verschenen zijn,
en zodoende eenzijdig een bliksem-start
begunstigen. Boeken die zich slechts
langzaam kunnen doorzetten, komen
niet als favoriet op de voorgrond.
3. De lijsten laten pocket-uitgaven en
leesgezelschappen buiten beschouwing.
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Maar van pocketuitgaven worden er
minstens tienmaal meer verkocht dan
van normale uitgaven.
4. De hitparades op de grammofoonplaten-markt hebben tegenover de hitparades van de literatuur het voordeel,
dat alleen succesnummers met elkaar
concurreren en niet met Bach en Mozart.
Maar in de literatuur laat men Sartre en
Hemingway de strijd aanbinden met
Golons Angelique.
5. Bewezen is dat de lijsten niet overeenkomen met de opgaven van de uitgevers. Zo was b.v. Hochhuths Stellvertreter in de literatuur-afdeling de absolute bestseller voor het jaar 1963. De
totale oplaag bedroeg 210.000 exemplaren. De oplage van Hundejahre van
Gunther Grass werd door de uitgever
in het voorjaar opgegeven als 110.000.
Voegt men echter de bestseller-lijsten
bijeen, dan gaat Hundejahre als 26 maal
genoemd aan kop (waarbij 17 maal op
de eerste plaats), terwijl de Stellvertreter
als 16 maal genoemd op de vierde plaats
komt, na Boll en Golon. Een ter zake
kundige verklaarde omtrent een boek
dat op de lijst stond: „Daar hebben we
nog geen 1000 stuks van verkocht; het
ligt als lood in onze etalages".
Hellmann heeft tenslotte met behulp van
een vragenlijst de boekhandelaren systematisch gevraagd naar hun mening, of
de lijsten voor de boekhandel nuttig waren. Zonder meer bevestigend antwoorden slechts 29 procent. Ontkennend antwoordden 64 procent op de vraag, of de
lijsten overeenstemden met hun ervaringen in de winkel. Een boekhandelaar
schreef op het enqueteformulier: „De
bestseller-lijsten blokkeren de kansen
voor vele boeken die het verdiend zouden hebben een hogere oplage te bereiken". En een ander: „Bestsellers zijn
voor de snobs".
R. S.

De kerk van Vaticanum

II

De literatuur over het tweede Vaticaanse
concilie is reeds enorm uitgebreid en
groeit nog voortdurend aan. Het monu-
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mentale werk dat we hier voorstellenl,
neemt hierin toch wel een speciale plaats
in. In dit verzamelwerk, dat bijna gelijktijdig in zeven talen verscheen, worden
verschillende aspecten van Lumen Gentium, de dogmatische constitutie over de
Kerk, belicht. Vele van de 57 theologen
die er aan meegewerkt hebben, waren bij
het opstellen van het document zelf
nauw betrokken. Het idee om dit Internationale gezelschap aan het werk te zetten werd opgevat door de Braziliaanse
minderbroeder G. Baraima. De tekst van
de constitutie was nog in studie toen hij
verschillende conciliedeskundigen ging
opzoeken om hen voor deze opzet te
winnen. De Italiaanse uitgave was zelfs
reeds klaar toen de bisschoppen in december 1965 Rome verlieten. Van dit
werk verscheen nu ook een Nederlandse
uitgave. Ze werd verwezenlijkt onder de
supervisie van de onvermoeibare pater
E. Schillebeeckx o.p.
Vooraan komen de Latijnse tekst en de
Nederlandse vertaling van het conciliaire
document. Dan volgen, in een eerste
deel, een zevental algemenere artikelen,
waarin de constitutie gesitueerd wordt in
de hernieuwingsstroming van de laatste
decennia, en de geschiedenis, de groei en
de geest van Lumen Gentium geschetst
worden; U. Betti o.f.m. onderzoekt er
ook de theologische kwalificatie van het
document. In het heel uitvoerige tweede
deel worden vervolgens verschillende
themata apart behandeld, geordend volgens de acht hoofdstukken van de constitutie. Het leeuwedeel is gewijd aan de
eerste drie hoofdstukken. Het hoofdstuk
over de Kerk als mysterie wordt o.m.
behandeld door B. Rigaux o.f.m. (het
mysterie van de Kerk in het licht van de
bijbel), L. Cerfaux (de beelden van de
Kerk in het nieuwe testament), P. Smolders s.j. (de Kerk als het sacrament van
het Neil), J. Dupont o.s.b. (de Kerk en
de armoede in het licht van de H.
Schrift) en Karl Rahner (de zondige
Kerk). Over Het yolk Gods signaleren
we o.m. het artikel van Mgr. E. J. de
Smedt over het priesterschap van de gelovigen, en dat van J. L. Witte s.j. over
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de Kerk als sacrament van de eenheid
voor heel de wereld. Enkele artikelen
van deze afdeling handelen over de oecumenische en missionaire orientatie van
de Kerk (B. D. Butler o.s.b., G. Thils,
M. J. le Guillou o.p.). In de derde afdeling over de hierarchische opbouw van
de Kerk houden de meeste artikelen zich
uiteraard met twee hoofdthema's van het
conciliaire debat bezig: de collegialiteit
van de bisschoppen en het diaconaat.
Onder de vier artikelen over de leek in
de Kerk vinden we een proeve van definitie van de christelijke leek door E.
Schillebeeckx o.p.. De vier laatste hoofdstukken van de constitutie: de roeping
tot heiligheid, het religieuze leven, de
eschatologische Kerk of de Kerk op aar-

de in haar gerichtheid naar de hemelse
voltooiing en Maria in het mysterie van
Christus en de Kerk zijn minder uitvoerig vertegenwoordigd.
Ook het derde deel lijkt ons belangwekkend: na enkele beschouwingen van B.
Lambert o.p. over de constitutie gezien
vanuit een katholiek oecumenisch standpunt, komen de Orthodoxe archimandriet A. Scrima, de anglicaan J. N. D.
Kelly en de professoren P. Meinhold,
Lutheraan, H. Ott, gereformeerd, en W.
Ktippers, oud-katholiek, aan het woord
met hun verwachtingen, hun ervaringen
en hun kritiek in verband met de constitutie over de Kerk. In het slotwoord
wijst Y. M.-J. Congar o.p. enkele themata aan die in de toekomst onze aandacht
waard zijn: een verdere bezinning over
de leer en vooral de praktijk van de bisschoppelijke collegialiteit, over de theologie van het priesterschap, over het
recht in de Kerk, ook over de ambten en
de bedieningen, waar men weer meer de
veelvormigheid zal moeten accentueren
en het priesterschap beschouwen als een
ambt onder andere. Vooral zal men zich
moeten bezinnen over de christelijke antropologie en de rol van de H. Geest in
het leven van de Kerk en de christen.
Dit vrij uitgebreide overzicht biedt een
beeld van de rijkdom van dit werk: op
een wetenschappelijk verantwoorde wijze
leidt dit boek binnen in de voornaamste
1 De Kerk van Vaticanum Commentaren op de concilieconstitutie over de Kerk, onder
de redactie van G. Baraima o.f.m., 2 delen, Patmos, Antwerpen — Nelissen, Bilthoven, 1966,
687 en 624 pp., geb. 1.495 Fr., f 47,50 per deel.
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themata die de constitutie Lumen Gentium behandelt. Bij elke bijdrage vinden
we bovendien een orienterende bibliografie. Een standaardwerk mochten we dit
boek toch niet noemen. Daarvoor kwam
het nog te vroeg. Daar alle bijdragen
voor het einde van het concilie werden
geschreven, konden ze geen rekening
houden met andere nog toekomstige, of
nog niet gepubliceerde documenten, die
toch niet zonder belang zijn voor de leer
over de Kerk volgens het tweede Vaticanum. De bijdragen beperken zich te uitsluitend tot Lumen Gentium om een
summa te zijn van het huidige denken
over de Kerk. Maar dat belet niet dat de
uitgevers Nelissen te Bilthoven en Patmos te Antwerpen oprecht dank verdienen voor de prestatie en vooral voor het
vertrouwen dat ze in het Nederlandslezende, theologisch geschoolde publiek
stelden door dit verzamelwerk in de
eigen taal voor te leggen.
Jos Vercruysse

Nieuws in de
Nederlandse literatuur
Traditiegetrouw wordt in februari weer
de Boekenweek gehouden. Ditmaal van
25 februari t/m 4 maart. Bij aankoop
van f 7,50 aan boeken krijgt u het gratis
Boekenweekboek getiteld Herinneringen
van een bramzijgertje van de auteur Jan
de Hartog. In dit boek beschrijft De
Hartog het 'even in een Zuiderzeedorpje
vlak voor het gereedkomen van de Afsluitdijk. Tevens verschijnt tegelijkertijd
een speciale Boekenweek-uitgave die u
slechts f 1,90 kost, Theater in de tijd.

Forum
Deze 'historische catalogus van geengageerd theater door de eeuwen keen' is
samengesteld door Hans Keller en Daniel de Lange.
Het boek dat ongetwijfeld de meeste publiciteit kreeg in de afgelopen maand is
Jan Cremer Tweede Boek (Bezige Bij).
Qua karakter verschilt het nauwelijks
van het eerste, alleen staan in dit boek
wat meer laffe, ongemotiveerde trappen
naar een aantal Nederlandse auteurs.
Louis-Paul Boon bundelde een aantal
schetsen in Dorp in Vlaanderen (Arbeiderspers/De Clauwaert) die een interessante aanvulling geven op zijn grotere
romans.
Van het literaire jaarboek van uitgeverij
Bruna verscheen weer een nieuwe aflevering Vandaag 12, met bijdragen van
o.a. Jonckheere, Holsbergen, Raes, Campert en Gils.
Jeanne van Schaik-Willing verzorgde een
bloemlezing uit Naar toneelkritieken van
de laatste tien jaar onder de titel Uit de
stalles (Moussault).
Cum Grano Salis (Boucher) is een door
J. Greshoff zelf gemaakte keuze uit de
vele duizenden aforismen die hij schreef.
Uitgeverij Querido gaf een boekje uit
waarin alle auteurs van die uitgeverij
bio- en bibliografisch beschreven worden. Tevens is van alle auteurs een portret opgenomen. Dit handige naslagwerkje beet Wie is die ....
Het volledige toneelwerk (zonder de bewerkingen) van Hugo Claus is opgenomen in Acht toneelstukken (Bezige Bij)
waarin u achtereenvolgens kunt vinden
De getuigen, Een bruid in de morgen,
(M)oratorium, In de haven, Het lied van
de moordenaar, Suiker, Mama kijk zonder handen en De dans van de reiger.
J. Groot.
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Het Nieuwe Testament met
commentaar
deel 5: Wikenhauser, De Handelingen der
Apostelen, vert. L. Witzenb urg.
Patmos, Antwerpen, 1966, 354 pp., 3 krtn.,
geb., 11 delen, 3500 Fr.
In dit deel wordt een der belangrijkste perioden van de heilsgeschiedenis behandeld: de
ontwikkeling van de jonge Kerk en het begin der verspreiding onder de heidenen.
Sober, zakelijk en helder ontwikkelt Wikenhauser zijn commentaar. De historische geloofwaardigheid van de Handelingen, zoals
deze thans vrij algemeen aanvaard wordt,
bespreekt hij in de inleiding. Belangrijke
kwesties worden in langere excursen uitvoeriger belicht, o.a. de hemelvaart van Christus, de H. Geest in de Handelingen, Christus in de Handelingen, Paulus over het
Apostelconcilie.
R. D'hondt
Roger Troisfontaines
. . . . lk treed het leven binnen
(Theologische monografieen: Woord en beleving nr. 22), uit het Frans door A. Monshouwer, Lannoo, Tielt/Den Haag, 1966, 248
pp., ing. F. 124, geb. F. 148.

Ondanks alle pogingen die worden aangewend om de mensen de eeuwigheid uit het
hoofd te praten, zit het probleem van het
hiernamaals ieder levend, persoonlijk mens
onverwoestbaar diep in het hart. Over menselijke dood en onsterfelijkheid heeft Troisfontaines reeds vroeger gehandeld in een

eerste werk : 1k sterf niet. Met dezelfde
psychologische fijnheid en groot theologisch
onderscheid dringt hij nu verder in het overdoodse door, in de structuur van het eeuwige leven zoals het voor de gelovige mens
verschijnt. Meer bepaald gaat het over de
christelijke eschatologie, over parousia en
laatste oordeel, over hel en vagevuur, en
over de hemel. Valse mythologie en naieve
objectiveringen van het hiernamaals worden
met vaste hand uit de weg geruimd, om des
te beter plaats te maken voor de bijbelse
Openbaring en de geleidelijke overgang van
de mens naar God. Alles samen een uitmuntend boek vol van echte geloofszin en
van inzicht brengende kritiek.
A. Poncelet
(redacteur)
Theologie voor niet-theologen
Een ABC van het protestantse denken
Ambo, Utrecht, z.j. (1966), Dl. 1: 226 pp.,
Dl. 2: 226 pp., 1 8.90 per deel.
Hans Jurgen Schultz

Als theologisch journalist is H. J. Schultz
uitstekend op de hoogte van het moderne
christelijke leven en denken: hij zoekt de
kern en weet 'de zaak te brengen'. Dit 'Anliegen' heeft hij op zijn 62 protestantse medewerkers van velerlei richtingen — van
conservatief tot radikaal — weten over te
dragen. De belangrijkste themata van ons
christelijk bestaan zijn aangesneden, zodat er
een Lexikon ontstond met bijdragen van
ongeveer 10 bladzijden. Alle verwijzingen,
die 'leken' vaak hinderen, zijn weggelaten.
Taal en behandelingswijze zijn voor een
groot lezerspubliek suggestief voor nadenken
en verderdenken. Geschikt ook voor de moderne mens, die geen lange verhandelingen
over het geloof wenst, doch een korte originele injectie. Een rijk boek.
W. Boelens
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Heinz Zahrnt

Die Sache mit Gott. Die
protestantische Theologie im
20. Jahrhundert
Piper, Munchen, 1966, 512 pp., Ln., DM 24.
Sinds het boekje van de anglikaanse bisschop Robinson 'Honest to God' zo verspreid is geraakt, zijn ook grote Duitse theologen als Bonhoeffer, Bultmann en Tillich in
ruimere kring bekend geworden. Sindsdien
worden ze te pas en nog meer te onpas gebruikt om allerlei vernieuwingstendensen te
ondersteunen. De ondeskundigheid t.a.v.
deze lieden concentreert zich vooral in de
typering 'neo-modernisme', waarin men hun
visie tracht samen te vatten. Het werd de
hoogste tijd dat op toegankelijke wijze inzicht in hun eigenlijke bedoeling en gedachtengang werd verstrekt. Dit nu doet H.
Zahrnt op voortreffelijke wijze. Hij heeft
deze omstreden theologen gesitueerd in het
geheel van de ontwikkeling van de protestantse theologie in het Duitsland van de 20e
eeuw. Deze geschiedenis is niet compleet; zo
ontbreken de grote namen, verbonden aan
het neo-lutheraanse reveil (P. Brunner, H.
Grass, E. Kinder, E. Sommerlath, W. Stahlin e.a.); zo wordt ook niet gesproken over
geschiedenis en inhoud van de Arnoldshainer
Abendmahlsthesen. Maar het gaat in dit
boek ook om de grote mannen die een zekere omwenteling in het theologisch denken
van vandaag hebben teweeggebracht. Situering in de geschiedenis van de ontwikkeling
der reformatorische geloofsbezinnig toont
aan dat deze theologen alle op hun wijze
door K. Barth zijn 'heengegaan', wiens theologiseren een radicale breuk met het modernisme van het begin van deze eeuw betekent
(hfdst. I „Die grosse Wende" ; hfdst. IV
„Gott fiber sich selbst"). Ook al zijn mannen
als E. Brunner, D. Bonhoeffer, R. Bultmann, H. Thielicke, P. Tillich na hun aanvankelijk optrekken met K. Barth andere
wegen ingeslagen en hebben zij getracht het
evangelie in aansluiting aan het huidige
levensgevoel te vertolken, 'neo-modernisme'
kan men hen zeker niet verwijten. Zahrnt is
een voortreffelijke gids door hun vaak zeer
omvattend werk. Niet alleen vat hij hun
bedoelingen en gedachten knap samen: hij
weet ze ook helder te verklaren en . . . . gezonde kritiek uit te oefenen, vaak met behuip van grote leerlingen die hun leermeesters op wezenlijke punten genuanceerd en
gecorrigeerd hebben (t.a.v. Bultmann bijv.
G. Bornkamm, E. Kasemann, G. Ebeling).
Dit alles geschiedt in goed verstaanbare,
onderhoudende en vaak zelfs boeiende stijl.
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Waarmee nu ook weer niet gezegd wil zijn
dat dit een gemakkelijk boek is: de lezer
wordt tenslotte uitgenodigd met deze grote
exponenten van de hedendaagse geloofsbezinning mee te denken. Maar juist dit lijkt
eerste vereiste voor alien die deze theologen
voor het karretje der kerkelijke vernieuwing
willen spannen. Zahrnt heeft met zijn sterke
boek ons daartoe de gelegenheid gegeven.
Een zeer rijk personen- en zaakregister
maakt het mogelijk details uit het gelezene
snel weer terug te vinden. Sterk aanbevolen.
S. Trooster

Kerk en Wereld
Do-c dossiers 10,
Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966, 114
pp., 95 Fr.
Dit dossier bundelt enkele artikelen rond
het even wijde als actuele thema 'Kerk en
Wereld'. Prof. Schillebeeckx opent het met
een gelijknamig artikel, een kritische lezing
van schema 13 en sluit met een even kritische beschouwing over het verband tussen
de christelijke antropologie en de opvattingen over het huwelijk in de patristische tijd,
de Middeleeuwen en heden. Prof. Jose M.
Gonzalez-Ruiz schrijft over de bijbelse funderingen voor een theologie van de wereld
en confronteert het atheistisch Marxistisch
humanisme met de opvatting over God in
de bijbel. Twee artikelen van pater M. D.
Chenu behandelen natuurlijk onderwerpen
die hem aan het hart liggen: de christelijke
kijk op de aardse werkelijkheid en vooral op
de arbeid. Van de onlangs overleden dominikaan L. L. Lebret werden enkele aantekeningen over het eigendom en de economische orde opgenomen. Deze bundel bestrijkt
dus een ruim veld en biedt stof tot nadenken. Over de vertalingen zijn we echter niet
zo opgetogen.
J. Vercruysse

Glauben heute. Ein Lesebuch zur
evangelischen Theologie der
Gegenwart
Hrsg. von Gert Otto (Stundenbiicher n. 48).
Furche-Verlag, Hamburg, 1966 2 , 332 pp.,
DM 6.80.
Ook dit boek wil op zijn eigen wijze de lezer
inleiden in het denken van de grotere reformatorische theologen in Duitsland, die in
hun geloofsbezinning trachten aan te sluiten
aan de bestaanservaring van de hedendaagse
mens. Het doet dit door een bloemlezing aan
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te bieden van enige karakteristiek te achten
studies van deze theologen. Zo horen wij
henzelf aan het woord. Dit heeft tot gevolg
dat de verschillende bijdragen in verstaanbaarheid verschillen. Toch, wil men begrijpen
wat mannen als H. Braun, R. Bultmann, G.
Bornkamm, E. Kasemann, P. Tillich e.a.
werkelijk willen, dan moet men henzelf lezen.
De bier verzamelde studies, uit vroeger werk
bijeengegaard, mogen inderdaad karakteristiek geacht worden, en geven beslist inzicht
in de richting waarin men zoekt. Dit geldt
vooral voor de z.g. 'Entmythologisierungs'exegese, waarvan een behoorlijk aantal vertegenwoordigers aan het woord komt. G.
Otto leidt deze bloemlezing in het kort in;
aan het eind vindt men een lijst van veel
voorkomende vreemde woorden; bovendien
een lijst met de meest belangrijke publikaties
van de ter sprake gebrachte auteurs. Als
kennismaking met bedoelde theologen aanbevolen.
S. Trooster

plaatsen ook gewone gelovigen worden uitgenodigd (lector, commentator). Al de losse
gegevens die in het wijd verspreide tijdschrift Paroisse et Liturgie sinds 1961 voorhanden lagen, zijn hierin verwerkt. Voor
elke zondag of feestdag schommelt deze bijdrage tussen 5 a 12 bladzijden keurige tekst,
die zich makkelijk laat lezen en toch substantieel blijft. Men kan het betreuren dat
vele behartigenswaardige gegevens uit de
reeks 'Assemblees du Seigneur', zoals de
bijdrage van de Vaders, maar meer nog die
van de pastorale equipes, hier geen plaats
krijgen. Anderzijds biedt juist dit boek,
door de uitgevers bescheiden een handboek
genoemd, juist de mogelijkheid een dergelijke equipe samen te stellen.
S. De Smet

Liturgisch Woordenboek
onder redactie van L. Brinkhoff, A. Hollaardt e.a.

Ail. 6, Lijdensweek-O.L.V. Geboorte
(kol. 1631-1982)
GODSDIENST

Th. Maertens, J. Frisque, G. Danneels,
A. Nuy

Gids voor de liturgische
gemeenschapsviering
1. Van de eerste zondag van de
Advent tot de zesde zondag na
Epiphania
2. Septuagesima-Passieweek
Publicaties van de S. Andriesabdij, Biblica,
Brugge, 1966, 248 - 268 pp.
Al eerder hebben wij hier het verlangen geuit dat het wenselijk zijn zou de geprezen
reeks monografiedn 'Assemblees du Seigneur' ook in het Nederlands beschikbaar te
stellen. Deze publikatie komt daaraan enigermate tegemoet. Bedoeld als een handboek bij het 'Missaal voor de Gemeenschapsviering', wordt hier telkens in verkorte vorm een degelijk inzicht geboden van de
exegese, de liturgie, het bijbels thema en de
theologie voor elke zondag en liturgische
feestdag van het jaar. Hierbij richten de
auteurs zich bijzonder tot de zielzorger. Zij
geven enkele uiterst welkome wenken om
het rijke materiaal dat hier aangeboden
wordt te benutten voor de homilie, de commentaar en de voorbereiding in groepsverband, waarbij gelukkig thans op heel wat

Romen en Zn., Roermond, 1966, f 14.—.
Met deze aflevering komt het Liturgisch
Woordenboek weer dichter bij zijn voltooiing. Belangrijke onderwerpen worden yakkundig behandeld (en het aantal buitenlandse medewerkers groeit): maaltijd, mis, monastieke liturgie, mozarabische liturgie, mysterieleer, Nederland, neogallicaanse liturgieen, oecumenische beweging, officie (met uitgebreide documentatie). Hiernaast zijn er de
vele kleinere bijdragen die over allerlei zaken
heldere inzichten bieden. Enkele opmerkingen : had bij het art. missa (k. 1730) niet een
enkel woord gezegd kunnen worden over de
meervoudsvorrn missarum sollemnia? In het
art. missie wordt te ongenuanceerd gesproken over de houding der missionarissen in
vroeger eeuwen en met geen enkel woord
wordt gerept over de ritenstrijd. Bij het art.
miswijn had in de bibliografie het artikel
van Schiirmann uit Munch. theol. Zeitschr.
1953, 223 ss. niet mogen ontbreken (k. 1765).
De uitgebreide bibliografie na het art. mozarabische liturgie (k. 1822/5) is niet onderverdeeld en daarom moeilijk bruikbaar ; men
vergelijke daarmee de zeer zorgvuldig ingedeelde bibliografie na het art. mysterieleer
(k. 1836/9). Het art. Nederland (k. 1866/79)
geeft bijna alleen een geschiedenis van tekstuitgaven; gaarne had men wat meer willen
horen over de liturgiebeleving in vroeger
tijden. In de laatste regel van het art. memoriale rituum leze men: EL 75 (1961).
J. Mulders
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Joannes

Geestelijke nalatenschap
Verzameld en ingeleid door Michael Chinigo. Uit het Italiaans (Gli insegnamenti di
Papa Giovanni) door Dr. Mag. Venantius
de Leeuw.
Lannoo, Tielt - Den Haag, 1966, 397 blz.,
geb. f 17,50, F. 240.
Dit boek verschijnt in dezelfde uitvoering
als het Geestelijk dagboek; het vormt daarmee ook een geheel. Als het inwendig leven
van de grote paus, zijn bijna ouderwetse
eenvoud, zijn buitengewoon dynamische zelfvergetelheid en naastenliefde, ons zci wisten
te treffen, dan treffen ons hier: zijn brede
belangstelling, de menselijke zakelijkheid
van zijn nooit voldane caritas, zijn open
persoonlijkheid die Gods uitverkoren werktuig was. Het boek verzamelt velerhande
teksten: uit encyclieken, redevoeringen, gesprekken. Ze werden door Michael Chinigo,
die toegang had tot de archiefstukken, met
zorg uitgekozen en geordend. De samensteller legt ze open als in een brede en bonte
waaier, die door de grote titels nog nauwelijks gesuggereerd wordt: 'Het oecumenisch
concilie, — De vemieuwing van de Kerk, —
De eenheid onder de christenen, — De opbouw van de wereld (de grondsiagen, de
wereld zonder God, brandende problemen,
de misdeelde evenmens, techniek als zegen
en als vloek, beroep en roeping, de massamedia, de volkerengemeenschap), — De
vrede . . .'. Men ziet de ver-rijkende aandacht van de Opperherder; men raadt de
moderne (en toch eenvoudig-traditionele)
toon en geest; men hoort de stem die, in
onze kerkelijke kentering, het meest gezaghebbend en het meest profetisch heeft gekionken.
Em. Janssen
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gelovig pogen de blijvende waarde van deze
feesten aan te tonen vanuit onze gewijzigde
kijk op mensen en dingen. Daarom ben ik er
toch wel een beetje van geschrokken dat
schr. zich in het voorwoord op dit boekje
meent te moeten verweren tegen verwijten
van conservatisme en . . . . modernisme.
Kunnen wij dan echt niet meer de zon in
het water zien schijnen? Moeten dan fleurige
opstellen als deze van de bekende godsdienstpsycholoog van Nijmegen ook al weer in
dodelijke ernst op rechtzinnigheid beoordeeld
worden? Goed, een dogmaticus zou misschien een of andere oneffenheid kunnen
ontdekken en rechtstrijken; maar verbeteren
zou hij deze beschouwingen zeker niet ; ik
vrees eerder dat hij ze grondig zou bederven.
Wat daarvan zij, ik weet zeker dat ik deze
opstellen graag nog eens overlees ter inleiding van de behandelde feesten. En ik kan
de lezer alleen maar warm aanbevelen hetzelfde te doer'. Maar dan zonder de nare
preoccupatie het gebodene onder te willen
brengen in het hokje 'conservatief' of 'progressief'.
S. Trooster

William Graham Cole

The restless Quest of modern Man
Oxford University press, New York, 1966,
110 pp., $3,50.
Dit boekje geeft als oplossing voor alle problemen van de moderne mens een moraliserend pietistisch christendom. Zoals gewoonlijk in het milieu waar dit boek vandaan komt, worden ook de boeddhistische
wijzen ons weer tot voorbeeld gehouden.
Een wanbegrip en voor het Christendom en
voor het Boeddhisme. Erger is nog dat er
ook geen begrip is voor het werkelijke probleem van de moderne mens.
C. J. Boschheurne

Han M. M. Fortmann
Hoogtijd. Gedachten over feesten en
vasten
Ambo, Utrecht, 1966, 160 pp., f 7.90.
Het was een prettige verrassing de reeks
artikelen die Prof. Fortmann het laatste jaar
geregeld bij de grotere feesten van het kerkelijk jaar in de Volkskrant geschreven heeft,
nu gebundeld ter recensie te ontvangen. Ik
heb ze altijd graag gelezen om de speelse
wijze waarop vanuit het hedendaagse levensgevoel een toegang werd gezocht tot de
mysteries die de inhoud van deze oude feesten vormen. Mild-humoristische herinnering
aan vroegere viering gaat hier samen met

Werner Bieder

Gottes Sendung und der missionarische Auftrag der Kirche nach
Matthaus, Lukas, Paulus und
Johannes
EVZ-Verlag, Zurich, (imp. Callenbach, Nijkerk), z.j. (1964), 52 pp., f 6.50.
De missioloog van Basel geeft vanuit het
N.T. suggesties voor gespreksgroepen omtrent de huidige opdracht van de Kerk op
het vlak van zending en evangelisatie. Een
goede exegese in kort bestek.
W. Boelens
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Leo Moulin

De levende wereld der religieuzen
(Camera). Desclee de Brouwer, BruggeUtrecht, 1966, 277 pp., ingen. 100 F.
In het julinummer 1964 van Streven werd de
Franse uitgave van dit boek besproken. De
Nederlandse vertaling is keurig verzorgd (alleen heeft de vertaler een voorkeur voor de
meervoudsvorm op s: ordes, gemeentes).
Deze studie van de structuren der grate
orden door de socioloog-politist, de agnosticus Prof. Moulin is zeer lezenswaard. Hij
grijpt niet naar de kern van het religieuze
leven, blijft volledig aan de buitenkant,
maar „Zijn opzet is uit de onmetelijke en
doorlopende ervaring, die sinds bijna tweeduizend jaar door de Kerk en de religieuze
Ordes is opgehoopt, de lessen te trekken, die
moeten in acht genomen worden wanneer
men de geschiedenis van de oudste levende
politieke instellingen van Europa nagaat"
(pp. 8 - 9). Wij betreuren alleen dat de statistieken achteraan in het boek slaan op
1957! Deze benadering van de wereld der
religieuzen uit een heel andere hoek dan wij
gewoon zijn, is uiterst interessant.
M. Dierickx

J. W. Jongedijk

Wat gelooft uw buurman?
Zomer & Keuning, Wageningen, (1966), 207
pp., 1 9,90.
Het voordeel van deze wegwijzer door de
opvattingen van anderen is, dat S. veel de
eigen geschriften en uitgangspunten van de
diverse richtingen citeert. Bovendien geven
interviews over de verschillende hoofdstukken levendigheid aan wat er uiteengezet
wordt. S. heeft getracht zijn eigen voorkeur
niet te laten meespreken. Een enkele keer
komt die toch in een formulering of voorstellingswijze om de hoek kijken. Een nuttig
boek.
R. S.
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doordat zeer duidelijk rekening is gehouden
met het Vatikaans Concilie, maar b.v. ook
doordat de uitslagen van de verkiezingen
van 1966 verwerkt zijn.
De grote verdienste van dit boek is, dat S.
niet een aantal opvattingen of richtingen
naast elkaar plaatst en er gegevens over
verschaft, maar dat zijn hele boek dwingt
tot nadenken over en meedenken met wat
S. zegt. Hoofdstukken als: 'Wat is een
levensovertuiging?', 'Mensbeeld in wording',
'Levensovertuiging en politiek inzicht' kunnen niet gemist worden. Een voortreffelijk
boek.
R. S.

L. Sheppard e.a.

Le culte en esprit et en verite
Desclee, Paris, 1966, 158 pp.
In dit boek wordt ons een verslag geboden
van een in 1961 gehouden symposium tussen
katholieken en anglikanen uit Frankrijk en
Engeland. Onderwerp van dit gesprek waren
de aard van de liturgie en haar geschiedenis
en de daaruit voortkomende inzichten voor
de huidige problematiek. Zo vinden we
voordrachten over de liturgie als mysterie
(Dalmais), de O.T.-ische liturgie (Hebert),
de banden tussen joodse en christelijke liturgie (Bouyer), de ontwikkeling der romeinse
liturgie (Chrichton), liturgie en contemplatie
(Grammont), de liturgische ruimte (Minchin)
en de huidige problemen (Sheppard). Men
vindt hier in kort bestek een orientering
t.a.v. allerlei kwesties, maar, zoals Bouyer in
het voorwoord (p. 6) opmerkt, over meerdere punten die naar voren gebracht worden,
zijn de inzichten verdeeld.
J. Mulders

W. P. Eckert-E. L. Ehrlich

Judenhass
Schuld der Christen?!
Versuch eines Gesprachs
Driewer, Essen, (imp. van Stockum, Den
Haag), 1964, 525 pp.

Drs. J. G. van der Ploeg

Geestelijke stromingen in Nederland
W. P. van Stokkum & Zn., Den Haag,
19662 , 118 pp., 1 7,50.
De eerste druk werd reeds met vreugde begroet (Streven XVIII, p. 508). De auteur
zegt in zijn voorwoord dat hij, ten gevolge
van de snelle veranderingen, de tekst heeft
moeten bijwerken. Dit blijkt niet alleen

Joden en christenen van verschillende denominaties hebben meegewerkt aan deze band
met het doel wederzijdse vooroordelen op te
ruimen. De redacteuren hebben hun medewerkers de voile vrijheid en eigen verantwoordelijkheid gelaten, zodat bepaalde punten soms op tegengestelde wijze worden belicht, bijv. het proces van Jezus, maar zo
wordt juist het doel van het boek bereikt:
begrip voor het standpunt van de ander.
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Tijdens het Concilie voelden de publiciteitsmedia zich terecht verplicht pro Israel te
zijn. Het zou gewenst zijn, dat men zich na
het Concilie eens ging realiseren wat dit
inhoudt. Er is in dit opzicht nog veel te
doen, ook in Nederland, voor journalisten,
katecheten, theologen, historici. Dit werk
kan hiervoor een prachtig hulpmiddel zijn.
J. H. Nota

nemen zich in dr. Nauta's kritische beschouwingen te verdiepen wordt dikwijls
verrast door diens interessante betoog en
leert zo Sartre op nieuwe wijze lezen en kennen.

J. H. Nota

P. T. Raju

Oosterse en westerse wijsbegeerte
Aula, Utrecht - Antwerpen, 1966, 464 pp.,
f 5,50.
WIJSBEGEERTE

Dr. L. W. Nauta

Jean-Paul Sartre
Het Wereldvenster, Baarn, 1966, 136 pp.,
f 8,90.
In de bekende serie wijsgerige monografieen
krijgt Sartre hier een zeer persoonlijke verhandeling. Eerst wijst S. op het onderscheid
tussen schrijver en filosoof (een onderscheid
dat hij overigens terecht nivelleert). Daarna
volgen hoofdstukken over: 'Het lege bewustzijn', vrnl. uit L'Etre et le Neant, 'Het
konflikt met de ander', eveneens hoofdzakelijk uit dit werk, 'Ontmaskering van de burgerlijke moraal', een pogen om werk uit zijn
verzet tegen de bourgeoismentaliteit te verklaren. Het laatste hoofdstuk, getiteld: 'Het
Marxisme en de menselijke vrijheid', geeft
een intelligente samenvatting van Sartre's
bedoelingen met zijn laatste grote werk :
Critique de la Raison dialectique, dat gedeeltelijk een zelfkritiek is op het eigen
existentialisme, en anderzijds marxisme en
existentialisme tracht te combineren in een
gezamenlijke aanval op de burger. Een overbodige serie negatieve citaten van zgn. 'ideologische verketteraars', een overzichtelijke
biografie en helaas onoverzichtelijke bibliografie sluiten het geheel. S. heeft zich het
recht voorbehouden heel selectief te werk
te gaan bij zijn uiteenzetting van Sartre's
filosofie. Hierbij besteedt hij meer aandacht
dan gewoonlijk aan sociologische ondergronden, maar de individuele en vooral ook de
godsdienstige dimensie, die in feite in Sartre's oeuvre zo'n belangrijke plaats inneemt,
blijft nagenoeg onbesproken. Ook belangrijke filosofische invloeden, behalve Husserl
en Marx, blijven m.i. teveel op de achtergrond. Persoonlijk had ik me een nog sterker inleven gewenst in de totaliteit van Sartre's eigen ervaren om zo tot een beter meedenken en helderder vertolken van zijn filosofie te komen. Wie echter de moeite wil

Een boek over vergelijkende wijsbegeerte
door een hoogleraar uit India. Na een korte
inleiding behandelt S. achtereenvolgens de
westerse wijsbegeerte, de Chinese, die van
India, terwijl een hoofdstuk „Vergelijkingen
en Beschouwingen" het geheel besluit. Conclusie is dat de drie grote richtingen elkaar
moeten aanvullen. Uiteraard kan dit boek
met zijn speciale doel een zeer grondige geschiedenis der wijsbegeerte niet vervangen.
J. H. Nota

Prof. Dr. B. Delfgaauw

Wat is existentialisme?
Wereldvenster, Baarn, 19666 , 128 pp.,
f 5,90.
Zoals de auteur in zijn voorwoord zegt, zijn
er, behalve een bijgewerkte bibliografie, geen
wijzigingen aangebracht sinds de 4de druk
in 1956.
R. S.

William A. Luypen

Phenomenology and Humanism
Duquesne University Press, Pittsburgh, and
Nauwelaerts, Louvain, 1966, 155 pp., $ 3,25.
Dit is de Engelse vertaling van het in Nederland uitgekomen werkje: De fenomenologie
is een humanisme uit 1961, waarin op heldere wijze een korte uiteenzetting wordt gegeven over fenomenologie. De bekende fenomenoloog heeft dit in andere boeken, zowel
in het Nederlands als in het Engels veel
uitvoeriger gedaan en meer genuanceerd.
Persoonlijk hadden wij gaarne enkele van
deze nuanceringen ook in deze Engelse vertaling gelezen, omdat de kortheid hier wel
eens tot misverstand aanleiding zou kunnen
geven en men zodoende schrijver en fenomenologie tekort zou doen.
J. H. Nota
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C. Fleming

Adolescentie
Een antropologische en psychologische
benadering
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, 223 pp.,
1 2.90.
Dit boekje is vertaald naar een Engelse
editie van 1963. De eerste uitgave dateert
van 1948. Een Amerikaanse editie uit 1962,
die ik ter vergelijking bij de hand had, heeft
een uitgebreide ondertitel, waardoor een vrij
goed beeld wordt gegeven van de inhoud.
De volledige titel luidt: „Adolescence. Its
social psychology. With an introduction to
recent findings from the fields of anthropology, physiology, medicine, psychometrics,
and sociometry". Het boek handelt over de
jeugdfase, die wij gewoonlijk als puberteit
aanduiden. Het werk legt nadruk op het
sociale moment in de ontwikkeling, met behulp van een theorie over enkele fundamentele psychische behoeften. Het optimisme
van de schrijfster doet nogal simplistisch
aan, maar de kracht van haar boek ligt
vooral in het doorbreken van enkel opvattingen die men wetenschappelijk bewezen
achtte en die later door grondiger wetenschappelijk onderzoek onjuist zijn gebleken.
Het werk is een goede inleiding op Engelse
en Amerikaanse literatuur over ontwikkelingspsychologie, al zal men om het boek zo
te kunnen benutten terug moeten naar de
oorspronkelijke tekst, daar in de vertaling
het wetenschappelijk apparaat niet is weergegeven. Tevens is het bock een aansporing
om open te staan voor de eindeloze verscheidenheid die aan het menselijke eigen is.
J. Kijm
Sexualite humaine
(Centre d'Etudes Laennec).
Lethieleux, Paris, 1966, 340 pp., NF. 19,50.
Resultaal van een reeks conferenties en discussies aan het bekende medische centrum
Laennec, biedt dit werk, dat veertien bijdragen groepeert, een reflectie op enkele van de
voornaamste dimensies van de sexualiteit.
Treffend wordt telkens aangetoond, dat deze
geen statische gegevenheid is, maar evolueert en zich concretiseert via de taal, de cultuur, de geschiedenis van een persoonlijk-

heid, de sociale structuren. Een eerste,
a.h.w. preliminair deel, beschrijft de meest
recente observaties over de sexualiteit bij
dieren. Het tweede deel, wel het belangrijkste van het werk, schetst enkele historische
vormgevingen van de menselijke sexualiteit;
in de klassiek-Griekse wereld, bij de primitieven, in de westerse middeleeuwen met de
'hoofse minne', in de huidige tijd met de
overgang van parentale naar echtelijke structuren. De studies uit het derde deel bespreken de inbreng van de psychoanalyse bij het
begrijpen van sexuele gedragingen en tonen
aan hoe sinds Freud een bijna revolutionair
inzicht mogelijk werd in de sexualiteit van
het kind, van de geperverteerde mens, van
de realiteit van de begeerte. Het laatste deel
onderzoekt de zin van de sexualiteit en omschrijft de ethische normering die aldus opgeroepen wordt. In z'n geheel is het een
interessant werk, waarvoor namen van medewerkers als L. Beirnaert, A. Janniere en
J.-M. Le Blond borg staan. Toch lijkt het
ons te weinig gecoOrdineerd, wat blijkt uit
herhalingen, wat breedsprakig en sours ook
wat vluchtig; misschien zijn deze tekorten
het gevolg van de oorspronkelijke conferentiestijl.
L. Braeckmans

SOCIOLOGIE

J. Regal, N. Wauters en H. Cammaer
Jeugdtehuizen
(Sociaal-pedagogische Reeks, 2).
De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen,
1966, 120 pp., 112 fr.

Het opzet, een omschrijving te geven van de
verscheidenheid van de werkingsvormen van
de jeugdtehuizen, is in deze uitgave wel bereikt. Het eerste deel beschrijft deze verschillende vormen (jeugdtehuis, clubhuis, instuif, open deur en buurthuis) meer theoretisch, terwijl in het tweede deel meer praktische problemen worden aangepakt: interne
organisatie, het bereikte publiek, de financidle toestand en de huisvesting. Volgt nog
een goede bibliografie over de jeugdtehuiswerking (vooral wat betreft Belgie en Nederland) en in twee bijlagen de criteria voor
de kwalifikatie van een 'jeugdtehuis' en de
subsidieringscriteria. Dit boek zal de verkeerde opvattingen en de argwaan die in
vele opvoedingsmilieus nog bestaan aangaande jeugdtehuizen, wel kunnen wegne-
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men, anderen hadden waarschijnlijk meer
nuancering verwacht wat betreft de — blijkbaar evident aanvaarde — meerwaarde van
de jeugdbeweging t.o.v. de jeugdtehuizen
(b.v. op p. 31: „Jeugd, die deze eigenschappen wel bent, verwijst het clubhuis naar de
padvinderij en de jeugdorganisatie") en wat
betreft het oordeel — blijkbaar even evident
gunstig — over de huidige maatschappelijke
orde (b.v. op p. 87: „Deze jeugdigen kennen de maatschappelijke orde en aanvaarden
ze. Dit belet niet dat zij er sours tegen zullen ingaan, wat zij dan zelf echter toch als
'verkeerd' zullen ervaren").
P. Mariman

plete manier is gesteld als in het boek van
Abrams. Al heeft hij het hoofdzakelijk over
ontwikkelingsgebieden, toch gelden vele van
zijn algemene conclusies ook voor meer geciviliseerde landen als Nederland en Belgic.
G. Bekaert

ECONOMIE

Prof. Dr. Oldendorff

Samenwerking in het bedriff
J. van Haaren

Het gezin als geloofsgemeente
Pax, Den Haag, 1965, 88 pp., f 5.90.
Een rijk boekje voor brede lezerskring. Zoals een uitgebreide literatuurlijst doet vermoeden is ruim gebruik gemaakt van moderne gezinssociologie omtrent functieverandering en functieverdieping, welke ook voor
geloofsbeleving van belang zijn.
W. Boelens

Charles Abrams

Housing in the modern World
Faber & Faber, London, 1966, 307 pp., 47
afb., geb. 42 s.
Op uitnodiging van The Joint Center for
Urban Studies of the Massachusetts Institute of Technology and Harvard University
heeft Charles Abrams, een van de meest
vooraanstaande 'housers' van het ogenblik,
de situatie van de menselijke vestiging in het
midden van de 20e eeuw beschreven. Hij
kon dit vanuit zijn jarenlange vertrouwdheid
met het onderwerp, opgedaan gedurende
talrijke missies als uno-consultant of in opdracht van andere instanties in verscheidene
landen in Azie, Afrika, Zuid-Amerika en
Europa. De oorspronkelijke Amerikaanse
uitgave, in 1964 verschenen, droeg als titel
'Man's Struggle for Shelter in an Urbanizing World'. Hij geeft directer de inhoud
weer van Abrams' belangrijke en ook onrustwekkende studie. Hoe nuchter hij ook
de zaken bekijkt, toch komt Abrams in verband met de elementaire huisvesting van een
groot deel van de wereldbevolking tot angstwekkende toekomstperspectieven. Ik geloof
dat nergens het voor de evolutie van de wereld zo kapitale probleem van de menselijke
huisvesting op zulk een stringente en com-

Bijleveld, Utrecht, 1966, geb. 141 pp., f 9,90.
Van deze bekende auteur een nieuwe publikatie die, gezien de opzet, op een ruime
lezerskring mag rekenen. Het boek wordt
vooral gedragen door persoonlijke ervaring.
Toch kon het slechts door de vakman worden geschreven en het waren inderdaad geschoolde ogen, die de werkelijkheid waarnamen. Dat blijkt wel uit de natuurlijke
wijze waarop theorie en praktijkervaring in
dit boek samenvloeien.
Een greep uit de titels van hoofdstukken als
indicatie van de inhoud. Bedrijf en maatschappij, mens en organisatie, bureaucratic
en rigiditeit, het statussysteem, arbeidsmotivatie en arbeidsvoldoening, medezeggenschap in sociaal - politick opzicht, techniek,
mens en groep.
Het betreft bier geen louter descriptieve studie. Op tal van plaatsen worden eigen standpunten ontwikkeld en toegelicht. Bij wijze
van voorbeeld citeer ik de in het boek uitgewerkte mening dat het conflict niet uit de
weg moet worden gegaan maar dat veeleer
de omstandigheden voor een constructief
conflict moeten worden gecreeerd.
Natuurlijk zal zo ieder zijn eigen gedachten
hebben bij het kennisnemen van de behandelde — oorspronkelijke en aan de literatuur ontleende — theorieen. Mij trof onder
meer een passage in het hoofdstuk dat het
statusprobleem behandelt. Daar wordt gesteld dat in bedrijven waarin men er niet
voor terugschrikt een functionaris die niet
voldoet to degraderen, de mogelijkheid bestaat dat angst voor een eventuele latere statusverlaging ertoe leidt dat employees geen
statusverhoging ambieren. Ik vraag mij dan
of of dat voor alle functionarissen in gelijke
mate geldt. Inderdaad, status-verlies betekent voor de persoon emotioneel een grotere
achteruitgang dan status-winst als vooruitgang wordt beleefd. Daartegenover staat
echter een perspectivische vertekening van
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de toekomst waardoor het mogelijk is dat
een winst in het heden sterker aanspreekt
dan een verlies in de toekomst. Bovendien
zal de zekerheid van een vooruitgang voor
sommigen zwaarder wegen dan de kans op
een teruggang. Rest de vraag wie die sommigen zijn. Dat zullen in de regel de ondernemingslustigen zijn die wel wat veiligheid
willen opofferen als hun carriêre daarmee
schijnt gebaat. Zij zullen zich door de instabiliteit van status niet laten afschrikken.
Slechts de minder ambitieuzen zien hun
kansen, als gevolg van hun karakterstructuur
toch al niet indrukwekkend, verder verkleind. Het moge voor de erbij betrokkenen
niet altijd plezierig zijn, maar deze extraselecterende werking van de status-instabiliteit kan toch ook positieve kanten hebben.
Naar mijn oordeel overigens een zeer goed
boek dat bovendien aantrekkelijk is uitgegeven.
J. J. Meltzer

G. D. H. Cole

biografische schets op de achterkaft van
het boek zullen wij vanwege de macabere
implicaties maar niet au serieux nemen).
Verder heb ik op het boek geen vermeldenswaardige feitelijke kritiek. Sinds 1951 toen
de Engelse editie uitkwam, is er overigens
op ondergeschikte punten wel iets veranderd. Zo zou Cole — intussen overleden —
nu tot zijn voldoening hebben kunnen vaststellen dat de levensstandaard in SovjetRusland aanmerkelijk is verbeterd en ik
twijfel er niet aan of hij zou ook aan zijn
hoofdstuk over bevolking nog wel het een
en ander hebben toegevoegd.
Alles overziend heeft Aula met de vertaling
van dit werk een goede greep gedaan. Als
ik het vergelijk met het onlangs ook in deze
kolommen besproken 'De wording van de
economische samenleving', Utrecht - Antwerpen 1965, dan geef ik aan Cole's boek
beslist de voorkeur. Het is evenwichtiger
opgebouwd, beter gedocumenteerd en beter
vertaald. Dat Heilbroner een grotere historische aanloop neemt doet daaraan niet af.
J. J. Meltzer

Economische Geschiedenis 1750-1950
Vert. van Introduction to Economic History
1750 - 1950.
Macmillan, London, 1951; Aula, Utrecht Antwerpen, 1966, 204 pp., f 2,90.
Goede inleiding op propedeutisch niveau.
De eerste hoofdstukken, waarin onder meer
een beschouwing over de industriele revolutie voorkomt, hebben een intemationaal
karakter. Daarna wordt de situatie afzonderlijk bezien voor Frankrijk, Duitsland, de
Verenigde Staten, het verre Oosten en Rusland. Het economisch imperialisme, de mechanisatie en het bevolkingsvraagstuk worden ook nog belicht.
Mogen enkele ongenuanceerde opmerkingen
worden toegeschreven aan de politieke
orientatie van de auteur? Bijvoorbeeld wanneer op p. 19 betrekkelijk luchtige uitspraken worden gedaan over het nationalisatievraagstuk, zonder ook maar te verwijzen
naar de effecten op langere termijn. Hinderlijk is ook dat op p. 181 wordt beweerd dat
de Sovjet-Unie een politick van rassengelijkheid in haar gehele rijk voert, waarbij dan
het latente Russische antisemitisme simpelweg geignoreerd wordt. Afgezien van deze
puntjes blijkt echter wel degelijk een objectieve geschiedschrijving te worden geleverd.
Aan een enkel jaartal mankeert iets. Zo
wordt enige malen als openingsjaar van de
eerste Engelse stoomspoorweg 1826 genoemd, terwijl toch de meeste bronnen het
op 1825 houden. (De jaartallen in de korte

Joan Robinson

Filosofie van de economie
Vert. van Economic Philosophy, London,
1962, Universitaire Pers, Rotterdam, 1965,
157 pp., f 9.50.
De schrijfster maakte naam in de dertiger
jaren als een van de grondleggers van de
leer van de monopolistische concurrentie.
Daarover en over andere marktvormen heeft
zij ook in de voor ons liggende publikatie
heel wat te zeggen, maar dan op het praktische vlak. Het hele boek trouwens getuigt
van een mengeling van praktisch inzicht en
wetenschappelijke kennis van de auteur. De
theorie komt aan bod in de hoofdstukken
waarin wij langs de denkbeelden van tal van
klassieke en neo-klassieke economisten worden geleid, de praktijk als het gaat om de
problemen van onze eigen tijd. Krasse uitspraken zijn dan niet van de lucht. Zoekers
naar agendaspreuken kunnen in dit boek
hun hart ophalen.
Van achter naar voren geraakt het praktische element in het bock (economische politick — nogal op Galbraith georiOnteerd —,
groei en ontwikkeling) op de achtergrond en
komt het accent meer op de theoretische
aspecten te liggen. Het boek begint tenslotte
met een overigens ongetwijfeld ook voor
leken lezenswaardige uiteenzetting over het
wezen van de economic.
Als bij elk boek vraagt men zich na het
dichtslaan af ; hoe zou dit boek eruit zien
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als het na een jaar of vijftig herschreven
werd? Waar gaan wij naar toe? Op p. 113
bespreekt mevrouw Robinson de stelling van
Prof. C. E. Ayres die plaats en tijd van de
Westeuropese industriele ontwikkeling bepaald net door het feit dat West-Europa het
grensgebied was van de beschaving die
heerste rond de Middellandse Zee. De beschaafden nestelden zich in dat gebied met
hun kennis en begaafdheid maar zonder de
formaliteiten, waaraan zij zich thuis gebonden voelden, al te stringent in acht te nemen.
Zou het met de economie niet net zo kunnen
gaan, vraag ik mij af. Ook de economische
wetenschap heeft grensgebieden waarnaar
economen bijwijlen uitstapjes plegen te maken en waarin zij zich vrijelijk bewegen ongeremd door allerlei beperkingen waardoor
zij 'thuis' worden omringd. Om een voorbeeld te noemen zal de econoom op eigen
terrein geneigd zijn de behoeftenschema's
van de consumenten als gegeven te aanvaarden, elders echter worden juist veranderingen
in die behoeften geanalyseerd en het is verleidelijk daar bij te zijn en daaraan mede te
werken. Misschien kunnen aldus gemeenschappelijke grensgebieden door de inbreng
van economen, sociologen en wiskundigen
een wetenschappelijke evolutie doormaken
die binnen het keurslijf van elke wetenschap
afzonderlijk onmogelijk is. Zal de economie
door bloedeloosheid worden bedreigd?
Het zou inderdaad aardig zijn over vijftig
jaar een nieuwe Economic Philosophy van
een mevrouw Robinson te lezen, maar vooralsnog zijn wij al heel dankbaar voor haar
eerste versie.
Jammer genoeg zijn vakuitdrukkingen bijzonder slecht vertaald.
J. J. Meltzer
Eugen Rosenstock-Huessy

De onbetaalbare mens
Vertaling van Der unbezahlbare Mensch,
1955, voorzien van een voorwoord door
Prof. Dr. P. Smits. Lemniscaat Rotterdam,
1966, 195 pp., f 9,50.
Dit boek bevat een niet-gedocumenteerde
uitwerking van een lezingencyclus door Professor Rosenstock gehouden. Centraal staan
de vier economisch-dynamische wetten die
de auteur onderscheidt. Allereerst is daar de
Wet van het meervoud: „in de industrie
staan drie natuurlijke mensen gelijk met een
mens", waarmede gezegd wil zijn dat de nu
eenmaal intermitterend werkende mens de
hulp van enige collega's behoeft om de nagenoeg continu draaiende machine bezig te
houden. De Wet van het collectivisme „alien

zijn gelijk aan een" beschrijft de mogelijkheid individuele verantwoordelijkheid af te
wentelen op een collectiviteit. De Wet van
de dualis stelt dat „in alle relaties die voor
de voortplanting van de mens representatief
zijn, 'twee' gelijk is aan '„n' ". De vierde
wet tenslotte, de Wet van het enkelvoud
concludeert dat elke mens het recht en de
mogelijkheid heeft zich in zichzelf terug te
trekken: „een is gelijk aan een".
Een volgend gedeelte van het boek is meer
rechtstreeks gewijd aan de arbeidende mens.
In het bedrijfsleven zou grote betekenis toekomen aan 'senatoriale medewerkers', dat
zijn de functionarissen die een zo strategische positie innemen dat zij in staat zouden
zijn het bedrijf opnieuw tot leven te wekken
als het bij voorbeeld in tijden van oorlog en
crisis te gronde zou zijn gericht. Aan het
senatoriaal medewerkerschap zouden eigendomsclaims op de onderneming verbonden
moeten zijn. In dit deel van zijn boek pleit
Rosenstock voorts voor het bevorderen van
arbeidsmobiliteit.
J. J. Meltzer

POLITIEK

Dr. W. F. Duisenberg

Economische gevolgen van
ontwapening
Polemologische Studien VI
Van Gorcum, Assen, 1965, 257 pp., f 17.50.
Er bestaat een wijdverbreide opvatting over
de gevolgen van ontwapening voor de economie. Die opvatting houdt in, dat ontwapening, afgezien van alle andere bezwaren,
eigenlijk niet mogelijk is, alleen al om de
sombere economische consequenties. Het
aandeel van de defensiesector in de nationale
economic is — volgens deze opvatting zo
belangrijk, dat een ontwapeningsbeleid tot
werkeloosheid, vermindering van koopkracht,
en misschien wel tot totale ineenstorting van
het gehele economische systeem zou leiden ;
zoiets als in 1929 dus.
Als een dergelijke opvatting ingang vindt in
het praktische politieke beleid, en daarmee
met andere woorden tot uitgangspunt wordt
voor actuele politick, kunnen de consequenties 66k wel Bens niet zo leuk zijn. Maar
daar gaat het niet om. Belangrijk is, dat een
dergelijke probleemstelling voorwerp kan
worden van een wetenschappelijk onderzoek
door een econoom, die daarmee een kans
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heeft, een relevante bijdrage te leveren aan
de publieke (politieke) opine, Is het waar?
Is het niet waar? Eigenlijk moet je het wel
weten, voordat je aan een onderhandelingstafel gaat zitten — in Geneve of waar dan
ook. Opvattingen en meningen mogen geen
fundamenten zijn voor het voeren van een
beleid (al zijn ze dat nog maar al te vaak).
Duisenberg heeft zijn dissertatie aan dit probleem gewijd. Ik heb wel wat bezwaren
tegen de formulering van zijn probleemstelling, die me nogal irreeel lijkt; hij anderzoekt nl. de economische consequenties van
ontwapening voor Nederland, en wel wanneer Nederland van de ene dag op de andere
zou ontwapenen. Dat heeft het nadeel, dat
het nogal onvoorstelbaar is, maar het voordeel, dat als dit kan, een geleidelijke ontwapening waarschijnlijk ook geen moeilijkheden
zal geven. Om de spanning weg te nemen:
het ka.n. Er zouden natuurlijk wel moeilijkheden zijn, maar geen onoverkomelijke en
op de lange duur zijn er natuurlijk voordelen.
Daarmee is weer een bijdrage geleverd aan
de onderzoekingen die over hetzelfde probleem, o.a. in de Verenigde Staten en Engeland, zijn verricht. Ze wijzen allemaal in
dezelfde richting. Daarmee lijkt mij een misvatting over consequenties van een op ontwapening gerichte politiek wel uit de weg
geruimd.
H. W. Tromp

Opstand en revolutie
Polemologische Studien V
Van Gorcum, Assen, 1965, 225 pp., f 10.—.
Het vijfde deel van de 'Polemologische Studien' bevat een bundeling van een aantal
voordrachten die in het wintersemester van
1965 aan de Groningse universiteit zijn gehouden. Het is een bekend recept van het
Polemologisch Instituut een aantal deskundigen aan het woord te laten over een aspect
van hun specialisatie, dat tegelijk van belang
is voor de studie van oorlog en vrede.
De eerste serie „De oorlog in het licht der
wetenschappen" wordt nu gevolgd door een
serie over de verschijningsvorm van de oorlog, die in het tweede deel van de twintigste
eeuw het meest relevant zal zijn: de opstand, de revolutie, de binnenlandse oorlog,
de guerilla.
Deze bundeling bevat buiten de bijdragen
van Prof. Mr. B. V. A. Ming (De burgeroorlog in de internationale verhoudingen) en
de Lt. Kol. Drs. F. C. Spits (Oorlog en revolutie), uitsluitend historische beschouwingen. Het is wel grappig, am achter elkaar de
Nederlandse en de Indonesische revolutie

behandeld te zien (door resp. Geyl y Sluimers); men zou allicht vergeten, dat ook
wij eens tegen een 'koloniale overweldiger'
in verzet zijn gekomen. Verder worden behandeld de Amerikaanse vrijheidsoorlog
(Van Winter), de Franse revolutie (Baudet),
de Russische revolutie (Bezemer), de Chinese revolutie (Jef Last), de Hongaarse opstand (Constandse) en de Cubaanse revolutie
(Riemens).
H. W. Tromp

Acta Politica
Jaargang 1, afl. 1-4, 1965/1966, Boom en
Zn., Meppel, f 12.50 per jaar, studenten
9.50.
De politieke wetenschap is in de vorm van
hoogleraren op de meeste van onze universiteiten geinstitutionaliseerd. De wetenschappelijke studie van de politiek behoeft daarmee nog niet onmiddellijk van de grond te
komen, want daar is meer voor nodig : studenten bijvoorbeeld, en een wetenschappelijke staf am ook wat aan onderzoek te
doen. Het schijnt, dat er nog steeds hoogleraren worden aangetroffen die bij gebrek
aan beide een kommervol bestaan leiden. Er
moet nl. iets zijn om in te onderrichten.
Zolang dat betwijfeld wordt, is er weinig
reden voor studenten am er een keuze- of
hoofdvak van te maken en is er voor faculteitsbesturen weinig aanleiding om het als
een verplichte studie op te nemen.
De Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam heeft — met de nodige moeilijkheden
— de zevende faculteit (voor politieke wetenschappen) gehandhaafd; de universiteit
van Nijmegen heeft een soortgelijke opzet na
enkele jaren eraan gegeven. Maar dat is
ondertussen alweer tien tot vijftien jaar geleden en in een perscommuniqud bij de aanbieding van de eerste jaargang van Acta
Politica wordt vastgesteld, dat de „opleidingen in de wetenschap der politiek thans voldoende afgestudeerde beoefenaren hebben
opgeleverd om de uitgave van een periodieke
publikatie te rechtvaardigen", terwijl „een
oplevende belangstelling voor politieke onderwerpen het zeker maakt, dat er voor zulk
een tijdschrift voldoende belangstelling bestaat". Inderdaad is de uitgave van een Nederlands tijdschrift uitsluitend op het gebied
der politicologie toe te juichen. Toch rijzen
er — tenminste bij mij — wel een paar vragen, naar aanleiding van de inhoud van de
eerste jaargang en een inleidende zin in het
al geciteerde communiqué: „Verkiezingsresultaten en andere politieke verschijnselen
roepen de laatste tijd in sterke mate de be-
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hoefte op aan wetenschappelijke analyses en
overwegingen, die een gegronder oordeel
over deze verschijnselen rechtvaardigen dan
de enkele waarneming ervan". Ik hoop niet,
dat het daarbij blijft. De eerste jaargang, in
een deel gebonden verschenen, bevat voornamelijk beschouwingen en studies over bin.nenlands politiek gebeuren. Het is nog net
geen navelkijkerij; ongetwijfeld zijn de behandelde problemen relevant en hun analyses belangwekkend. Maar de keuze van probleemstellingen zou, juist op het gebied der
politicologie, wel lets ruimer kunnen zijn.
De belangrijkste problemen liggen niet binnen onze grenzen.
H. W. Tromp

GESCHIEDENIS

het begin van de schoolstrijd en van het
antigodsdienstig antiklerikalisme. Bijzonder
goed geslaagd zijn — het tegendeel ware eer
te verwonderen! — de verscheidene kleine
hoofdstukken over de Franse vrijmetselarij
vanaf de 18e eeuw tot 1966 toe. Het is gemakkelijk tekorten in de uitvoerige bibliografie aan te wijzen; sommige kwesties, zoals de strijd tussen Bonifatius VIII en Filips
de Schone, zijn simplistisch en onjuist voorgesteld en ook over het religieus gallicanisme
geeft de auteur te weinig ; de talrijke citaten
in de tekst ontberen vaak de nodige exacte
verwijzing. Dit alles neemt niet weg dat Alec
Mellor ons de eerste studie over het Franse
antiklerikalisme heeft geschonken, daarmee
pionierswerk heeft geleverd en zeker de
grote lijnen van dit voor Frankrijk zo belangrijk onderwerp definitief heeft vastgelegd.
M. Dierickx
Franz Ansperger

Alec Mellor

AuflOsung der Kolonialreiche

Histoire de l'anticlericalisme frangais

(DTV-Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts,
Band 13)
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen,
1966, 308 pp.

Mame, Paris, 1966, 496 pp., ing. 25 F.Fr.
Alec Mellor, advocaat aan de 'Cour de
Paris' die, na verscheidene werken over criminologie en strafrecht, tussen 1961 en 1965
drie merkwaardige boeken over de vrijmetselarij publiceerde en hierin een heel nieuwe
kijk over deze besloten Broederschap meedeelde, verrast ons nu op een uitvoerige studie over het Franse antiklerikalisme. Hij
maakt al dadelijk een verhelderend onderscheid tussen een politiek, antikerkelijk antiklerikalisme, dat omstreeks 1300 begon met
Filips IV de Schone en vorm kreeg in het
politieke gallicanisme, en een antireligieuze
filosofie, die pas in de 18e eeuw met Voltaire en de Encyclopedisten aanving. Deze
twee stromingen, waarvan de eerste niet antigodsdienstig maar anti-Rooms was, en de
tweede uitgesproken de godsdienst aanviel,
hebben vanaf de Franse revolutie tot aan de
scheiding van Kerk en Staat in 1905 naast
elkaar bestaan en vaak elkaar beInvloed of
met elkaar samengewerkt. Sinds het begin
van deze eeuw is echter nu ook het antigodsdienstig antiklerikalisme in Frankrijk
aan het afnemen. Bij het lezen van dit goed
gedocumenteerd boek trof het ons dat de
auteur de periode voor 1789 tamelijk vluchtig behandelt, maar aan de Franse revolutie
en aan het decennium om 1900 met Waldeck-Rousseau en vooral Combes meer dan
de helft van de bladzijden voorbehoudt. Aan
de opheffing van de Jezuietenorde in Frankrijk in 1762 hecht hij zeer groot belang voor

In de op veertien banden ontworpen Wereldgeschiedenis van de 20e eeuw, behandelt
deze 13e Band de ontbinding van de koloniale rijken. Een eerste deel schetst het Britse
Commonwealth en het Franse koloniale rijk,
en daarna beknopt de kolonien van Nederland, Belgie en Portugal met een hoofdstukje
over de verovering van Ethiopie door Mussolini. Deel II draagt als titel : Auropas
Riickzug aus Asien and Afrika en beschrijft
gedrongen, maar toch duidelijk, alle fasen
van de aftakeling der boven vermelde kolonien. Het is wel interessant in een prettige
band tegelijk de triomferende koloniale
machten van de beginnende 20e eeuw te zien
defileren, met, er dadelijk na, hun capitulatie
na de tweede wereldoorlog, soms goedschiks,
meestal kwaadschiks. De drie lijstjes met de
koloniale rijken in 1914, 1939 en 1966 zijn
revelerend. Groot-Brittannie bijv. bezette in
1914 een gebied van 33 miljoen km 2, d.i.
meer dan driemaal Europa, met een bevolking van 388 miljoen inwoners, in 1939 nog
een gebied van 14 miljoen km2 met een bevolking van 446 miljoen inwoners, maar in
1966 minder dan een miljoen km 2 met een
bevolking van bij de 12 miljoen. Portugal
daarentegen is nu veruit de grootste koloniale mogendheid wiens overzeese gebieden
nagenoeg intact bleven (op Goa na), en
waarvan de bevolking steeg van 9 miljoen in
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1914 tot 13,5 miljoen in 1966! Een lange lijst
van verwijzingen en een kostbare index besluiten deze interessante pocket. Bijzonder
belangwekkend zijn de beschouwingen in de
Inleiding, hoe de blanken zich sinds vijf
eeuwen de vraag stelden en beantwoordden
naar het goed recht van een gewelddadige
verovering en van een koloniaal bestuur.
M. Dierickx

DTV-Atlas zur Weltgeschichte
Karten und chronologischer Abriss. Band 2:

Von der franzOsischen Revolution bis
zur Gegenwart
door H. Kinder en W. Hilgemann
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen,
1966, 312 pp., 105 gekleurde kaartenbladzijden, ingen. DM 6,80, geb. DM 9,80.
In deze Atlas staan bijna telkens op de
linkerbladzijde een, twee of drie kaarten in
kleuren, met rechts, in zuiver chronologische
opsomming, de belangrijke feiten. De kaarten bestrijken vooral de militaire en politieke
geschiedenis, soms de demografische, parlementaire of economische. Verder worden in
kaart gebracht: de oorlogen onder Napoleon, de eerste en tweede wereldoorlog in
hun belangrijkste fasen, de expansie-politiek
van Japan en de U.S.A., de koloniale rijken
voor 1914, de herstructurering van OostEuropa na W.O. II, de militaire allianties
sinds 1789 tot op onze dagen, de staatsstructuren, soms de bevolking met prognosen, de
internationale organisaties, vroeger en nu,
een enkele keer ook economische gegevens.
Wij staan in bewondering voor de knapheid
waarmee talrijke, vaak ingewikkelde gegevens op de kaarten zijn weergegeven, dank
zij een handig spel van tekens en kleuren.
Daarbij sluit dan een uitvoerige commentaar
aan met datums, feiten en namen. De index
achteraan beslaat 105 kolommen, wat het
naslaan zeer vergemakkelijkt. Wij kunnen
alleen maar besluiten dat deze goedkope
atlas talloze personen en instanties grote
diensten kan bewijzen, en het onderwijs in
de geschiedenis zeer ten goede komt. Waarom zouden zelfs leerlingen middelbaar zich
deze DTV-atlas niet aanschaffen?
M. Dierickx

mand in het zetsel heeft staan roeren, maar
doorgaand bemerkt men al spoedig dat alleen maar slecht vertaald is. Dat is jammer
want bier treffen wij een vrij korte samenvatting van de geschiedenis van de latijnse
poezie in de middeleeuwen. In dit kader
past schr. de vaganten, de rondtrekkende
dichters en geleerden, die men de beatniks
van de middeleeuwen zou kunnen noemen.
Sterk laat zij uitkomen hoe er eigenlijk vrijwel de hele vroege middeleeuwen door een
strijd is geweest om het voortbestaan van de
poezie, waartegen ethische bezwaren werden
gemaakt. Doordat de nadruk op het letterkundige karakter wordt gelegd, blijkt niet
dat deze verschillende morele waardering
voor delen van de wetenschap bijgedragen
heeft aan het einde van de middeleeuwse
eenheid der wetenschappen. Een uitvoerige
bibliografie en veel noten maken dit boekje
ondanks de vertaalfouten toch zeer bruikbaar.
C. J. Boschheurne

Harding Meyer

Das Wort Pius IX: „Die Tradition
bin ich"
Papstliche Unfehlbarkeit und
apostolische Tradition in den Debatten
und Dekreten des V atikanum
Kaiser-Verlag, Munchen, 1965, 79 pp., D.M.
5.40.
Een zorgvuldige historische onderzoeking
omtrent overdreven papalistische tendenzen
op het eerste Vatikaanse Concilie. Het voor
vakmensen niet onbelangrijke boek neemt
stelling tegen protestantse theologen, die de
autoritaire tendenz van Vaticanum I willen
overschroeven, alsmede tegen katholieke moderne stemmen, welke de teksten van Vaticanum I trachten to ontkrachten. In een
korte samenvatting wordt gewezen op de
nieuwe katholieke theologie omtrent traditie
en leergezag.
W. Boelens

Der Fischer Weltalmanach 1967.
Zahlen, Daten, Fakten
door G. Fachler-Hauke

Helen Waddell

V aganten in de middeleeuwen
Aula, Utrecht / Antwerpen, 1966, 315 pp.,
4,50.
De eerste indruk bij het lezen is dat er ie-

Fischer, Frankfurt a/M-Hamburg, 1966, 412
pp., DM 4,80.
Deze almanak is een mijn van politieke en
economische gegevens. Dit jaar zijn, in vergelijking met de almanak van het vorige
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jaar, 3500 veranderingen aan de statistieken
aangebracht, en nieuwe secties opgenomen,
zoals de Daten aus der Sozialstatistik. Maar
ziehier een beknopt overzicht van het gebodene: eerst over alle landen, in alfabetisohe
volgorde, de voornaamste gegevens over oppervlakte, bevolking, regeringsvorm, steden
en handel. Daarop volgen korte biografieen
van politici, de politieke, economische en
militaire verbonden, investeringen en grote
concerns, gevens uit de sociale, criminele en
culturele statistiek, en ten slotte industrie,
verkeer, wereldhandel, enz. Een merkelijk
deel van het boek is aan Duitsiand gewijd.
Dat er in de talloze opgaven fouten voorkomen is vanzelfsprekend. Toch verwondert
het ons te lezen, dat Belgie 45% „Franz&
sisch sprechende Wallonen" telt, d.w.z. dat
de grote Brusselse agglomeratie als volledig
Franssprekend en als uitsluitend Waals wordt
beschouwd, wanneer dan toch meer dan de
helft van de Brusselaars van Vlaamse afkomst zijn en nagenoeg een derde Nederlands spreekt. Leuven met voorsteden zou
229.305 inwoners tellen (p. 17), terwijl in
feite de stad Leuven 32.000 telt, en wanneer
men er Heverlee en Kessel-Lo zou bijrekenen, die enigszins tot Groat-Leuven behoren,
komt men tot 70.000 inwoners. Ook de
oplagen van de grote Belgische kranten kloppen niet (p. 270). Dit neemt niet weg dat wij
deze „Getallen, Datums en Feiten" zoals de
ondertitel luidt, zeer aanbevelen, als men
maar geen onvoorwaardelijk geloof hecht
aan alle gegevens.
M. Dierickx

LlTERATUUR

Jose de Ceulaer

Te gust bij nederlandse auteurs
Nijgh en van Ditmar, Den Haag/Rotterdam,
1966, 120 pp.
Dertien interviews met Nederiandse schrijvers. Het wordt niet duidelijk welke bedoeling s. heeft gehad om juist deze auteurs te
pdesenteren. Aafjes, Engelman, van Duinkerken naast Mulisch, Heeresma en Vinkenoog. Een selectieprincipe wordt niet gegeven.
De gesprekken zijn, als altijd bij interviews,
boeiend. De schrijvers tekenen over het algemeen een scherp zelfportret in wat zij zeggen, wat dus pleit voor de ondervrager. Elk
interview wordt gevolgd door bio- en bibliografische notities. In de eveneens korte ver-

antwoording spreekt s. terecht als zijn mening uit, dat een geschreven interview een
compositie moet zijn. Dat hij, zoals hij zegt,
bij zijn gesprekken geen vaste methode heeft
gevolgd, en niet alle op de band opnam,
bevestigt opnieuw de willekeurigheid van
werkwijze, die de lezer wat onbevredigd laat.
Een verantwoorde methode, en een bewuste
keuze van auteurs, hadden het boek waardevoller gemaakt.
van der Stap

H. C. ten Berge

Swartkrans
Polak & van Gennep, Amsterdam, 1966, 39
PP. , .f 3,90.
Ten Berge die in zijn eerste bundel 'Poolsneeuw' ('64) reeds opviel als een oorspronkelijk dichter, blijkt in deze, zijn tweede
bundel, veel aan zeggingskracht gewonnen
te hebben. Gemakkelijk leesbaar zijn deze
gedichten niet, de dichter is niet direct aanwezig: 'Ik lig in gordels van afwezigheid
(...) Ik laat geen indruk na en observeer .
De dichter graaft en neemt als een geoloog
boormonsters in het gebied waar 'de mens
zijn vlees betwijfelt', wergild zonder geur
van brood en asresten, of rotting'. Men zou
na oppervlakkige lezing in de verleiding
kunnen komen deze gedichten te betichten
van harteloosheid, onmenselijkheid en wat
dies meer zij. Men zou ze echter tekort
doen ; wat ze wel bevatten is een verfrissende portie humor en zelfironie en ze getuigen van relativeringsvermogen.
De serie 'Kochyn, een kermiskroniek' acht
ik wel de best geslaagde gedichten. De sterk
verhalende trant, waarin ook de rest van de
gedichten veelal geschreven is, is een weloverwogen code, 'Kode is kiemwit van
taal' ; een manier om aan zeggingskracht te
winnen. Ter illustratie de eerste strofe van
het gedicht 'Steile wand': „Ik achtervolg je
op de planken, berijd / En bezweer de norton die snort om je steilte / Je rijzende
spitsen begeer en berijd ik maar / Slok driftig noch doordacht vemedering op nederlaag". Slechts een enkele keer is de taal niet
zo uitgebalanceerd als in bovenstaand voorbeeld. Het gedicht verliest het dan van het
experiment, de dichter bezwijkt aan een
teveel-willen. Zo'n overladen indruk maken
op mij b.v. 'Brassempouy' en 'Morbus aedificandi'. Maar het voornaamste is dat wij
hier te maken hebben met een taalvirtuoos
en authentiek dichter. Een met klem aanbevolen boeiend avontuur.
W. Raaijmakers
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Edward Valens

Garmt Stuiveling

Het paard van Troje

Het korte leven van Jacques Perk

Sijthoff, Leiden, 1966, 95 pp., 1 5,90.

Querido, Amsterdam, 1966, 199 pp.

Het verhaal van een student die terugkeert
in zijn universiteitsstad na een jaar afwezigheid. Zijn oude milieu is een bedreiging
voor hem: zijn vrienden, traditionele studenten, blijken er langzamerhand fascistische
ideeen op na te houden, het resultaat van
zowel het niet acht slaan op de fascistische
praatjes van hun stamcaf6houder die exSS-er is, als hun mening zich afzijdig te moeten houden van politick. Al betekent met
name zijn oud-vriendinnetje een hindernis,
toch distancieert hij zich en nu voorgoed
van zijn oude milieu.
Het is naar inhoud en vorm niet erg interessant. Het verhaal is wel actueel maar ook
al weer achterhaald door de ontwikkelingen
in het studentenmilieu zelf ; het is daarnaast
ook te eenvoudig gesteld. Het gevaar van
fascisme door een gecultiveerde exclusiviteit
kennen we zo onderhand wel. De vorm
waarin het verhaal gegoten is, maakt het
ook niet aantrekkelijk. Valens redeneert veel
te veel, moraliseert zelfs af en toe en daar
is het plot niet sterk genoeg voor of zijn
stijl niet goed genoeg. Het is allemaal te
voorbeeld-ig opgezet en met name de dialogen zijn niet reed, te kunstmatig. Een zwak
debuut.
W. Raaijmakers

Deze gedetailleerde biografie volgt het leven
van Perk vrijwel op de voet: zijn schooltijd
in Dordrecht en Breda, de HBS-tijd in Amsterdam, de drie lief des en de vriendschap
met Kloos, en het geharrewar rond de poetische nalatenschap. Het karakter van zowel
vader Perk als de dichter treden uit de
schets van de gebeurtenissen helder naar
voren. De andere figuren, met uitzondering
van uiteraard Vosmaer en Kloos, blijven
wat in het vage. Wij worden in dit bock
rijkelijk geinformeerd over allerlei kleine gebeurtenisjes in huize Perk; daarin schuilt
voor de liefhebber de waarde van deze biografie. Zij geeft een brokje overzichtelijke
19e eeuwse burgerlijke cultuurgeschiedenis.
Het hoofdstuk over de Mathildekrans
springt met zijn technische informaties en
analysen uit het geheel. S. verantwoordt het
'romantisch arrangement' van de gegevens
met een verwijzing naar reeds gepubliceerde
documentatie. Een leesbaar en aantrekkelijk
bock.
Van der Stap

Leo Vroman

Proza
Gerrit Bakker

De menselijke natuur
(De Boekvink), Querido, Amsterdam, 1966,
51 pp., 1 3,50.
De poezie van B. is er een van observatie.
Hij noteert wat hij ziet. Uitgangspunt is
altijd een concrete waarneming, die meestal
— behalve in de serie 'Het onderling kontakt' — met de natuur samenhangt. Vanuit
dat gegeven punt begint de dichter dan te
associeren op woorden en beelden. Het resultaat is een vrij korte serie notities, die
een aantal uiteenlopende zaken op een soms
tamelijk verrassende manier met elkaar in
verband brengt. Deze poezie moet het helemaal hebben van de gelukkige inval. Al is
die ook een aantal keren aanwezig, het gevaar van geconstrueerdheid en nietszeggendheid wordt toch niet genoeg ontlopen. Buitendien : men mag met enig recht van poezie iets meer vragen dan een frappante formulering alleen.
Van der Stap

Querido, Amsterdam, 1966, 179 pp., 1 8,90.
Het oudste proza van Vroman verscheen in
1948. Nu, bijna twintig jaar later, herleest
men het met even groot plezier. V. bezit het
vermogen de fijnzinnigste waamemingen om
te zetten in taal. Met dezelfde gretigheid als
waarmee hij mensen, dieren, planten en
bloemen observeert, tast hij de woorden af
op hun bruikbaarheid. Het resultaat is een
proza dat ons de gebeurtenissen en gedachten uit V's herinnering en fantasie nabij
brengt alsof wij er zelf bij waren of het uitvonden. De lezer bij zijn schrijven betrekken, de bedoeling van V's poezie, dat gelukt
ook in zijn proza. Zolang hij blijft schrijven
vanuit de onbevangen verwondering die alle
ontmoetingen met mensen en dingen tot een
evenement maakt, blijft hij zijn lezer ontwapenen en hem voor zijn wereld interesseren.
In die speciale zin is hij een van onze meest
geengageerde schrijvers. Wie dit proza nog
niet las, moet ermee kennis maken. Het verveelt nooit.
Van der Stap

Boekbespreking

531

H. Marsman

Tempel en kruis
(De Boekvink), Querido, Amsterdam, 1966,
45 pp., .f 3,50.
Tempel en kruis is de laatste cyclus gedichten die M. publiceerde (1940). Het is een
samenvatting van zijn levensgang, en is een
soort testament geworden. M. geeft zich erin
rekenschap van de waarde van alles waarvoor hij ooit koos: een 'vitaal' leven, een
geloof, de klassieke cultuur. Hoewel vervreemd geraakt van zijn extatische cultuurverering, blijven wij geboeid luisteren naar
die typisch voor-oorlogse stem die Europa
en haar weelderig verleden bezwerend over
een naderende dreiging heen-zingt.
Van der Stap
J. H. van Dijk

Het recht van buit
Sijthoff, Leiden, 1966, 29 pp., f 3,90.
Een dun boekje met nog geen 20 gedichten.
Het intrigeert me, maar ik weet eigenlijk
niet precies wat ik ervan denken moet. Allereerst is er een sterke verwantschap met
Lucebert. In het omgooien van de grammatica, in sfeer en toon, in woordkeus. Bijv. in
het eerste gedicht: ' . . . om langzame busten editer / dravende larven beluisteren het
laag gezang / van blazen en aanfluiten /
slaap wellustig verwildert de stilte'.
Is van Dijk authentiek of niet? Ik kan er
vooralsnog geen antwoord op geven.
De gedichten zijn van het soort ' . . . wanneer de bedwelming geen uitweg meer vond'.
Zoals de meeste mythisch-magische poezie
bevat ook deze een duidelijk tellurisch element: de diepe verbondenheid met natuur
en oerkrachten spreekt uit bijna ieder gedicht. En ook hier een uitwisselbaarheid tussen of vereenzelviging van vrouw - vegetatieve (tropische) leven en van erotiek - oerkrachten.
W. Raaijmakers

schuldige) vriendinnetje is al dood en nu
ook nog zijn enige echte vriend doodgaat
(ongeluk in dienst), voelt hij zich helemaal
alleen. Bericht van Petra dat ze gaat trouwen, doet hem de knoop doorhakken en hij
voelt zich staan aan een nieuw begin ; hij is
ook 21 jaar geworden. Zo is de vereenvoudigde loop van het eenvoudige verhaal. Qua
gegeven dus niets bijzonders. Het frisse zit
hem echter in de manier waarop Overeem
schrijft. Eenvoudig, zonder pretenties, in
korte zinnetjes. Vol humor beschrijft hij
zichzelf (het verhaal is in de ik-vorm) en zijn
omgeving, corrigeert en relativeert met ironische notities. Een plezierig verhaal.
W. Raaijmakers
Jan Mens

De Witte Vrouw
Kosmos, Amsterdam, 1966, 310 pp., f 12.50.
Een goed verzorgde herdruk van het boek
dat Jan Mens wijdde aan de vrouw uit
Monnikendam die in 1527 haar leven gaf
op de brandstapel voor haar overtuiging.
R. S.
Johan Daisne

Dossier nr. 20.174
(Marnix pocket), Manteau, Brussel/Den
Haag, 1966, 91 pp., f 2,90.
Dit verhaal uit 1949, dat in 1950 verscheen
in Met dertien aan tafel, is nu apart uitgegeven. Het geeft uitdrukking aan de onaangepastheid die de dienst vertoont voor dichterlijke en/of eenzame, zeer gevoelige mensen. In de bekende verhullende stijl die realiteit en mijmering doorelkaar mengt.
R. S.
Jan Cremer

lk Jan Cremer 2
De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 445 pp.,
is 10,—.

Jan-Willem Overeem

Eenentwintig
Sijthoff, Leiden, 1966, 60 pp., f 4,90.
Dit debuut is een verrassend frisse novelle.
Paul beleeft een korte (eerste 'echte') liefde
met het (a1reeds wijze) meisje Petra, een
weekje Parijs. Maar ze blijkt uiteindelijk
niet de ware to zijn. Paul, door haar verlaten, laat zich inschrijven voor een studie en
voelt zich alleen. Zijn vroeger (eerste en on-

Men kan en zal over dit boek waarschijnlijk
wel weer heel diepzinnig doen. Laten wij
volstaan met de opmerking, dat het handig
geschreven is, dat het een kruising lijkt tussen Norman Mailer en Henry Miller, maar
dat we er op geen enkele wijze het woord
literatuur mee in verband kunnen brengen.
Het genre lijkt ons hier volkomen 'uit', n'en
deplaise het zekere kassucces. 'Het had echt
niet gehoeven'.
R. S.
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Jef Geeraerts

Peter Handtke

De troglodieten
(Marnix pocket), Manteau, Brussel/Den
Haag, 1966, 121 pp., f 2,90.

Die Hornissen
Roman
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 277 pp.,
Ln., DM 16.0.

Geeraerts, die zich als voortreffelijk verteller heeft doen kennen uit lk ben maar een
neger, heeft bier vier verhalen gebundeld.
Het beste lijkt wel 'De taaie', omdat er in
het geheel geen maniertjes aan te pas komen, en het ook geen herhaling is van vroegere verteltrant, zoals het laatste van de
vier.
R. S.
Werner Bergengrun - Reinhold Schneider

Brief wechsel
Herder Verlag, Freiburg, 1966, 157 pp.
Deze uitgave van de briefwisseling tussen de
Duitse auteurs W. Bergengriin (1892-1964)
en R. Schneider (1903-1958) is alleen bibliografisch van belang. Beide heren wisselen
talloze groetjes en wuifhandjes die ergens
wel revelerend zijn voor hun persoonlijkheid,
maar ze voegen weinig toe aan hun literaire
volledigheid. Spanningen die bij deze ideologisch toch uiteenlopende mensen verwacht
konden worden, worden nergens aangeraakt.
Wat niet wegneemt dat het een document is
van een hechte, beleefde vriendschap.
C. Tindemans
Wolfdietrich Schnurre

Die Erzahlungen
Walter-Verlag, Olten, 1966, 455 pp., DM.
12,80.
Wie zelf nog niet in lonende expeditie deze
S. (gab. 1920) ontdekt heeft, krijgt met deze
'Sonderband' een fraaie synthese aangeboden. Door het bijeenbrengen van 32 novellen
wordt in versneld evolutieritme de literaire
opgang van deze auteur duidelijk gemaakt.
Uit de bundels Man sollte dagegen sein
(1960), Eine Rechnung, die nicht aufgeht
(1958), Das Los unserer Stadt (1959) en
Funke im Reisig (1963) komen S.'s menigvuldige facetten naar voren : de verontwaardigde Berlijner, de geengageerde reporter
van het dubbele Duitsland, de hese predikant voor recht en eerbied, de alarmerende
moralist, de toornige podet, de dromerige
fantast, de onbarmhartige realist, de militante naieveling. Provocant en stimulerend,
overtuigd en onzeker, luidruchtig en ingekeerd, bewijst S. een vaste waarde uit te
maken onder de huidige Duitse vertellers.
C. Tindemans

Deze eersteling wil zich onmiddellijk onder
de groten bewegen en S. ontwierp hiervoor
een uiterst eigenzinnige beschrijf- en vertelmethodiek die het resultaat zowel merkwaardig als irriterend maakt. Onderwerp is een
jonge blinde die probeert een destijds gelezen
boek uit zijn herinnering te herschrijven. Dit
kneepje verantwoordt de ongebondenheid,
het verbreken der chronologie, het fragmentarische van de vertelstroom, het onsamenhangende der onderdelen. Wie minder bereidwillig is om daze kern als hoogst experimenteel te beschouwen, noemt daze werkwijze artificieel omdat het boek, nog v66r
een houvast in de fictie is bereikt, zijn interne samenhang reeds kwijt raakt. Wat immers
is dit resultaat? Een vertelfiguur zonder fundament, een verhaal zonder centrale relatie,
een beschrijvingsmanie die behavioristisch
wil zijn (d.w.z. gegrond op een relatie tot de
belevenis van de omringende wereld) en niet
verder komt dan 'Dinglichkeit'-acribie, een
inventorisering zonder artistieke ruggegraat.
Mania ontaardt in manier.
C. Tindemans

Europaische Erzahler des 20. Jahrhunderts
Herausgegeben von Rolf Hochhuth
Kiepenheuer and Witsch, Köln, 1966, 2 dln.,
elk 511 pp., Ln., DM 24.
58 auteurs uit 20 Europese, niet-Duitstalige
landen moeten bier bewijzen dat de literaire
kundigheden tijdens deze eeuw nog niet zo
slecht warden beoefend. Om ergens een
grans te kunnen trekken, warden (meestal)
overladen auteurs opgenomen of van wie het
oeuvre door de uitgever afgesloten wordt
geacht (bijv. onze Streuvels), wat alvast het
voordeel biedt dat alles reeds historischgeclassificeerd is en er geen eigentijdse teentjes pijn worden gedaan. Daze methode is
meteen zo veilig dat we gerust van een
'klassieke' selectie mogen gewagen, des te
interessanter omdat er altijd nog wel enkele
auteurs tussen schuilen die in ons taalgebied
nauwelijks bekend zijn (bijv. de Noor S.
Hoel, de Rus J. Olescha, de Bulgaar D.
Talew).
C. Tindemans
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Alfred Andersch

Aus einem reimischen Winter
Reisebilder
Walter-Verlag, Olten, 1966, 116 pp., DM 12.
Van de uitvinder van het genre, H. Heine,
onderscheiden deze 'Reisebilder' zich vooral
door het wegvallen van de spotzucht, van
het cynische opstapelen van tegenstrijdige
details, maar overigens is de herkomst nog
duidelijk zichtbaar in de kern van deze beschrijvingen zij vertellen meer hoe een landschap eruit ziet dan wat het precies te betekenen heeft en dat principe blijft S. ook
trouw wanneer het over mensen gaat. Het
resultaat is een aantal puntgave schetsen,
verfijnd gedetailleerd, elke nuance een wezenskenmerk van een situatie, het geheel een
onvergelijkelijk scherp portret, maar het
komt niet tot evaluatie; als de verkenning
voorbij is, valt ook de menselijke interesse
weg en wat overblijft is een knappe maar
vlug schrale herinnering. Nuancering, analyse, eerbied, bewondering, maar geen participatie ; slechts (slechts!) artistieke nuchterheid in lyrische overmoed. De reisplaatsen
zijn niet tot Italie beperkt (vooral dan nog
buiten Rome, plus Sardinie); hij wijkt ook
uit naar Nederland (de museasteden) en
Brugge, dat onbarmhartig wordt berispt om
zijn cultuurloosheid (binnenin) en onverschilligheid (buitenop). Gezien de argumenten,
terecht meen ik.
C. Tindemans
Marie Luise Kaschnitz

Ferngesprache
Erzahlungen
Insel Verlag, Frankfurt, 1966, 23 pp., Ln.,
DM 18.
De strenge concentratie, de gedisciplineerde
fictiviteit en de beheerste taalernst waardoor
zich deze 21 'Erzahlungen' (nooit shortstory, nooit novelle) onderscheiden, maken
deze bundel tot een der meest geslaagde publikaties in een te dor literair seizoen. Het
vertrekpunt is meestal tastbare realiteit, spits
genoteerd, nooit excentrisch, maar van dat
moment of krijgt het verhaal autonomie en
loopt via een bizarre lijn (nooit komisch,
nooit melancholisch, en toch ergens groteskhallucinant) op een pointe toe die dan nog
van levensfilosofische en zelden alleen literair-narratieve aard is. S.'s figuren zijn
aparte, monomane wezens, in zichzelf gekeerd, rechtsporig, van de collectieve dwang

weggegroeid, alleen en toch niet eenzaam,
stil, benadeeld, teleurgesteld, onopgemerkt.
Zij vluchten niet, zij ondergaan zichzelf, zij
blijven zitten op hun groat verlangen naar
waardering, warmte, liefde. Zij beleven het
leven niet in de klimpunten maar in de
daagse golfjes die door hun intensiteit toch
uitdeinen tot kruisdata van het menselijke
bestaan en de banaliteit doorboren. Technisch zet S. het beste van het modernisme in
dat hier in de knipmethode (geen volledigheid, wel verbeeldingsmotieven) ook de
mede-creatieve lezer de gelegenheid tot constructieve lectuur biedt en deze pijn-zonderverbittering verheft tot een virtuose analyse
van de tijdgenoot.
C. Tindemans

Fritz Rudolf Fries

Der Weg nach Oobliadooh
Roman
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 334 pp.,
Ln., DM 18.
Dit debuut van een Oostduitse auteur (geb.
1935) is zonder meer een verrassing, alvast
om het onderwerp. Deze schelmenroman
behandelt de tribulaties van twee twens, die
de verpolitiekte sfeer van hun rode vaderland niet slikken en met de hulp van jazz en
schnaps wegvluchten naar de songidylle in
Oobliadooh. Dat betekent, naast uitvoerig
vrouwelijk gezelschap, ook een slippertje
naar West-Berlijn (v66r de Muur) waar de
associaties hen te vertrouwd aandoen zodat
ze mak terugvallen in de geestdriftige lichtzinnigheid en daaruit een variante op de
'innere Emigration' construeren. Bovendien
is het boek jeugdig-acrobatisch in toonaard
en stilistische waaghalzerij, voortdurend ironiserend met de dan onvermijdelijke cynische
tekijkstellerij, gedemonstreerd aan de metafoor en de associatie die echter dikwijls vastloopt in zwelsyntaxis. Zelden echter is de
uiterlijke opmaak alleen op literatuur afgestemd en de natuurlijke spontaneiteit van een
verrukkelijk-begaafd maar nog onbeheerst
auteur barst op elke pagina los zonder enig
symboliserend-ideologisch ballast. Behalve
een document voor het (niet te veralgemenen) denkgedrag in de DDR, is het boek
een voltreffer op het verhalend-suggestieve
vlak. Het ongeduld waarmee op zijn tweede
bevestiging dient gewacht, zal nog wel even
aanhouden, aangezien S. om dit boek ondertussen uit de Oostberlijnse Academie werd
gewipt.
C. Tindemans
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Hugo Huppert

Erinnerungen an Majakowskij
Suhrkamp Verlag ,Frankfurt, 1966, 169 pp.,
DM 3.
S., de Majakowskij-vertaler in het Duits,
heeft zijn idool nog voile twee jaren (19281930) persoonlijk gekend en hun wederzijdse
vriendschap groeide zo stevig dat hij sedertdien van deze lyricus-toneelauteur niet meer
loskwam. Dit boekje, oneindig veel meer
dan een gelegenheidsinpikkertje op een herontdekt auteur, verklaart hoe en waarom.
Nergens is S. nuchter-historisch en zijn gepassioneerde overgave verraadt al evenveel
over hemzelf als over zijn object. Behalve de
persoonlijke relatie, zet S. ook overtuigend
uiteen waarom Majakowskij de Marinettiinvloedssfeer afwees, hoe zijn verhouding tot
de Sowjet-ontwikkeiing precies verliep en
wat (misschien? zeker?) de rechtstreekse verklaring van zijn zelfmoord kan zijn. Meteen
een boekje dat tot de basisbibliografie over
Majakowskij zal gaan behoren.
C. Tindemans
Carl Zuckmayer

Als war's ein Stuck von mir. Horen
der Freundschaft
Erinnerungen
S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1966, 584 pp.,
Ln., DM 25.
Nu S. 70 jaar oud is geworden, kan hij omzien op een gevuld leven en dit gebeurt zonder wrok. Tekenend is natuurlijk wel dat hij
begint met zijn Oostenrijkse periode (begin
jaren 30) tot zijn emigratie naar de VSA, en
pas dan naar Mainz komt waar hij opgroeide, de woelige debuutjaren na 1918 met de
eerste successen, de kennismaking met M.
Reinhardt, B. Brecht, L. Berger e.a., de
onvermijdelijke Bohemienerie en tenslotte de
(financiele) gearriveerdheid. Uiteraard gaat
het over hemzelf maar de ondertitel is geen
frase; S. beleeft vreugde aan het herinnerend oproepen van vrienden. Wellicht is hij
wat te vergeetachtig als deze trouw ook
doorgaat na 1945, waar toch geweten is dat
S., overigens maar al te begrijpelijk, zijn vaderland uit zijn leven had weggeschrapt. Het
verknochte ongeduld, waarmee hij nu beweert zich naar Duitsland terug te hebben
gehaast, is dan ook niet volkomen oprecht.
Toch houden we het liever bij dit laattijdige
sentiment dat de iets verkleurde bruine jaren
thans vanuit een post-catastrofaal perspectief

benadert. Tevens garandeert deze opa-toon
een flinke afzet en het is precies met Kassenschlager dat S. van zijn bohême-lijn is
afgeweken. Ook dat is een stuk van hem,
maar dat moeten we zelf bijpassen.
C. Tindemans
Dieter Wellershoff

Ein schOner Tag
Roman
Kiepenheuer and Witsch, Köln, 1966, 283
pp., Ln., DM 17.80.
De eerste roman van deze auteur (geb. 1925,
reeds opgevallen als essayist en toned- en
luisterspelschrijver) is een lange toegeving
aan de mode van de nouveau roman, zonder
dat deze stilistische acribie leidt tot de toch
noodzakelijke bewustzijnseenheid van subjectieve inzet en objectieve neerslag. Natuurlijk is ook het thema opzettelijk grauw: de
bejaarde vader die in een vreemde stad op
zijn dood zit te wachten met galiige herinneringen aan zijn overleden vrouw en verloren
(Oostduitse) heimat, de gedesillusioneerde
dochter die geen man wist te vinden en in
het leervak nauwelijks soelaas ontdekt, de
onrijpe zoon, mislukt voor de studie en nu
ook voor het leven. Zij leven maar aan en
komen nergens uit ; elke dag is mooi als je
voor de volgende geen illusies hebt bewaard.
Zoals dit leven blijft ook de roman zonder
sensatie, niet eens een rimpel. Deze ongenuanceerde monotonie, half-naturalistisch door
de observatieobsessie, half-mythisch door het
opzettelijke sublimeren van het banale, blijft
precies daarin steken waaruit ze haar onvervangbare nieuwheid wilde putten: het nodeloze experiment.
C. Tindemans

Stefan Heym

Lenz oder die Freiheit
Ein Roman urn Deutschland
List Verlag, Munchen, 1965, 748 pp., DM
25.80.
Deze lijvige historische roman van de Oostduitse auteur (geb. 1913), oorspronkelijk in
het Amerikaans geschreven (The Lenz Papers, le Duitse editie Die Papiere des Andreas Lenz, 1963), is belangrijk in twee opzichten. Allereerst om het thema : de poging
tot oprichting van een liberale republiek in
Baden-Baden in 1849, die — als eerste en
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enige in het Duitse gebied — mislukte door
de wantrouwige spanningen tussen liberale
burgerij en radicale arbeiders-boeren-soldaten. Terzelfdertijd lopen Marx en Engels
door deze roman als oprechte observators,
niet als geconsacreerde profeten, wat meteen
— in de onliteraire traditie van de staat
waarvan S. een onderdaan is — op een demythologisering neerkomt. Overigens wordt
de drang naar verandering, waaraan deze
revolutie haar ontstaan en tevens haar einde
te danken heeft, minder uit de 'Verhaltnisse'
geargumenteerd dan uit een haast metafysische vreugde van de eenvoudige nieteling
aan zelfgeengageerd denken en doen. Is het
te ver gewaagd in het 'historische' kader een
niet eens onrechtstreekse kritiek op huidige
voorstellingen en interpretaties te zoeken, die
ook verklaren waarom S. in zijn nieuwe vaderland niet op de ererij staat? Verder is dit
boek ook artistiek merkwaardig. Nergens is
het verleden alleen maar kader en instrument
voor bonte evocatie en descriptisme; het
verleden karakter van personen en feiten is
volkomen actueel gemaakt en nergens is er
een type of cliché te bekennen. Compositorisch valt de periode in fragmenten uiteen
die als autonome kernen, nochtans onderling
op elkaar georganiseerd, staan afgewerkt.
Pas door deze verbluffend-directe presentatie
wordt het mogelijk de organische samenhang
van mens en idee waar te maken en aan
deze roman elke hoofdletterpathetiek te ontkennen.
C. Tindemans

Heinrich Lautensack

Das verstOrte Fest
Gesammelte Werke
Carl Hanser Verlag, Munchen, 1966, 533
pp., Ln., DM 36.
S. (1881-1919), dichter in het spoor van
Wedekind, hartstochtelijk Beier en antiklerikaal, c,a,barettier (Miinchner 'Elf Scharfrichter'), filmdramaturg in de pioniersperiode en
schandaaltoneelauteur, wordt hier opgegraven na decennia gepast geacht stilzwijgen.
Veel is inderdaad terecht vergrijsd zoals de
wellicht tijdsoprechte maar thans hopeloostamme erotica die toen voor lyriek doorging. Zijn Beierse reisverhalen, onzeker
mengsel van razernij en verliefdheid, hebben
iets bewaard van een generatieziekte, het
liefdehaatgevoel dat niet los kan van het
eigen milieu en tegelijk de provinciale afsluiting wil doorbreken. Ook zijn dramatisch
werk (meest bekend Die PfarrhauskomOdie

(1911), maar merkwaardig toch ook nu nog
Hahnenkampf (1908)) is 'zeitbedingt' qua
thema (schijnheiligheid vooral in eroticis
maar ook in religiosis) maar blijft qua compositorisch ritme en menselijke gevoelerigheid aanspreken. Bovendien blijkt deze
auteur ook volkomen in te schakelen in de
onrustige geest van de eerste twee decennia
der 20e eeuw en is hij, weer nog door zijn
verbleken dan door zijn thans wat willekeurige herontdekking, een illustratie van een
tijdperk dat zichzelf zonder pardon heeft
opgebruikt.
C. Tindemans

TONEEL

IGithe Ralicke-W eller

Die Dramaturgie Brechts
Theater als Mittel der Veranderung
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1966, 288 pp.,
46 foto's, MDN 17.50.
Dat B. Brecht met zijn theateroeuvre de bedoeling heeft gehad niet 'die Welt zu interpretieren, sondern sie zu verandern' kan
reeds uit zijn theoretische verklaringen en
zijn creatief werk worden afgeleid. Deze
ethische instelling viel historisch inderdaad
samen met marxistich leergoed, maar m.i. is
de instinctieve behoefte altijd sterker gebleven dan de leerstellige fundering. Deze studie wil de doctrinaire motivering bewijzen.
S. rent dan ook vlug door de eerste Brechtfase en graaft triomfantelijk marxistische
schatten op in de 'Lehrstiicke'-periode. De
kern van het betoog is evenwel gewijd aan
de derde periode: S. probeert aan te tonen
dat in Brechts dramaturgie de marxistische
levensopvatting, de materialistisch-dialectische methode en de eigen artistiek-instrumentale middelen slechts synoniemen zijn.
Met goed gevolg doet zij een beroep op het
gebruikelijke jargon, met op elke pagina een
Marx- of Lenincitaat en wat diende bewezen,
wordt dan ook bewezen. Iedereen kan tevreden zijn, vooral toch de 'Wissenschaftlicher
Rat des Lehrstuhls fiir Theorie und Geschichte der Literatur und Kunst am Institut
fur Gesellschaftswissenschaften beim ZK der
SED', waarvoor deze studie als doctoraal
proefschrift gepresenteerd werd.
C. Tindemans
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Otto Dijk

Gabriele Wohmann

De laatste der kolonialen en andere
televisiespelen
Arbeiderspers, Amsterdam, 1966, 150 pp.

Theater von innen.
Protokol einer Inszenierung
Walter-Verlag, Olten, 1966, 304 pp., DM.
19.

Deze 7 tv-spelen (reeds op het theater bevestigd) reveleren dat S. thematisch en technisch zijn vak beheerst. Zich beperkend tot
de dramatische novelle, uniform in zijn bewegingsruimte, met een doeltreffende zigzagtaktiek in personages en dialogering, brengt
hij in elk gegeven een realistische kern die
plotseling absurd gaat kantelen. De gesprekstekst is echter telkens zo nuttig en de
dramatische structuur zo functioned, dat de
'sick humor' niet langer als procedO maar
als zinvolle kentering aandoet. Toch kan
niet geloochend worden dat in zijn vertelkern een zekere herhaling irriteert, wellicht
nog het duidelijkste teken dat S. hoe overtuigend ook vaktechnisch, geen wereldbeeld
vooropzet waarvan zijn personages in hun
belevenissen een emanatie worden.
C. Tindemans

Armin Arnold
G. B. Shaw

Dit boek is het verslag van een aantal
weken repetities voor de wereldcreatie van
Der Sommer (L'ete door de Fransman R.
Weingarten) op 30 mei 1965 in het Landestheater Darmstadt (regie: G. F. Hering) en
als zodanig niet meer dan een (geslaagde)
publiciteitsstunt. Voor de theatervakman is
het meer dan een dagboek van een obsessie.
De aanvankelijk skeptische schrijfster slaat
acht op broze details en nuances, op de
moeizame vooruitgang, het onbegrijpelijke
temporiseren en steeds maar weer herhalen,
het verwerpen van het affe, het ontdekken
van het nieuwe dat alweer wordt afgewezen,
de spanningen tussen regisseur en acteurs.
Het angstvallige noteren bereikt een zalig
resultaat ; wie oog en oor heeft, maakt het
moeilijke proces mee van het theater, het
minutieuze betrappen van het ondeelbare
creatieve gebeuren, het samenvoegen van
fragmenten tot een hecht geheel, de kunstenaar in voile actie. Meeslepend.
C. Tindemans

Bd 39, 1965, 95 pp.
Horst Frenz

Eugene O'Neill
Bd 40, 1965, 95 pp.
Leopold Zahn

Franz Werfel
Bd 42, 1966, 94 pp.
Colloquium Verlag, Berlin (Ktipfe des XX.
Jahrhunderts), DM. 5,80 (ieder).
leder van deze monografieen is er op haar
manier volledig en bevredigend, zo bio- als
bibliografisch, en toch is er door de vanerende persoonlijkheid der auteurs een boeiend onderscheid. Waar A. Arnold te uitsluitend biografisch blijft en bij de afzonderlijke
toneelstukken te weinig genuanceerd, zodat
een globale evaluatie tekortschiet, boort H.
Frenz in elk stuk naar de motieven en
brengt een bewonderenswaardige ernst en
diepte in het vlugge boekje. Zahn is meer
aangedaan door de persoon van Werfel zelf
en hij interpreteert het oeuvre dan ook wel
iets te eenzijdig als perfecte neerslag. Moeilijk echter is dit hoge niveau van informatie
te overtreffen.
C. Tindemans

Acht HOrspiele
S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1966, 275 pp.,
DM 15.80.
Als bewijs van Frans-Duitse co6peratie
('Carte Blanche Internationale') overtuigend,
laat deze bundel in zijn luisterspelkwaliteit
een minder progressieve indruk na. Vier
Duitse auteurs werden door de Hessische
Rundfunk, vier Franse door de ORTF uitgenodigd voor een gezamenlijk programma
(gelijktijdige dubbeltalige uitzending) een
nieuw spel te schrijven. De Duitsers (H.
Kasper, K. Hoff, A. Schroder, M. L. Kaschnitz) grijpen naar bewustzijnsflitsen van de
hedendaagse Duitser, non-fictief of in elk
geval uit de directe actualiteit geplukt, met
duidelijk ethisch-moraliserende bedoelingen,
geengageerd. De Fransen (J. Perret, J. Audiberti, R. de Obaldia, F. Marceau) gooien
zich op het speelse, gratuite, aardig gecomponeerde, prettig aan te horen maar zonder
enige verbintenis tenzij het mooie maar holle
woord. Ongewilde antithese, zeker, maar
duidelijk ook meer dan de expressie van
louter toevallige experimenten. Bijgevolg
prikkelend-interessant.
C. Tindemans
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Peter Handtke

Publikumsbeschimpfung und andere
Sprechstacke
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 97 pp.,
DM. 3.

KUNST

Karl Schefold

Klassiek Griekenland
In deze drie korte theaterteksten experimenteert deze debutant op een beslist originele
wijze, al zien we niet in welke perspectieven
erin kunnen zitten. Fabel en handeling geeft
hij van meet af aan op; monologisch bouwt
hij series cliché's op die natuurlijk pas efficient worden wanneer ze een reagerend publiek voorgezet worden. Inhoudelijk werkt
de opzettelijk eentonige syntaxis al gauw
irriterend: het ritme is opdringerig, de uitdaging is alles bij elkaar goedkoop en, niet
het laatst, het effect blijft literair. De vraag
is echter, wat voor verdere mogelijkheden er
in dit procede schuilen die het theater inderdaad een transfusie bezorgen kunnen.
C. Tindemans

Schriften zur Theaterwissenschaft 3
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1964, 2 din.
(882 pp. en 338 pp.), Ln. MDN 23.
Dit 3e deel is volledig gewijd aan Shakespeare. In het le deel brengt A. Kuckhoff
(rector Theaterhochschule Leipzig) een omvangrijke commentaar op het complete
oeuvre, opgebouwd volgens de beste filologische, theaterhistorische, dramaturgische en
uiteraard ook historisch-materialistische beginselen. Belangrijk is hier zonder twijfel dat
deze proletariserende visie aspecten beklemtoont die elders meestal niet-rechtvaardig
buiten de aandacht worden gehouden, maar
de eenrichtingskijk brengt meteen een verwaarlozing van onmarxistische elementen
mee. Met name de koningsdrama's, die sociologisch benaderd worden, komen zo in
een interpretatiesfeer terecht die historisch
niets terzake doet, al is deze ondergeschoven
analyse zeker bruikbaar voor actuele enscenering. In het 2e deel onderzoekt D. Hoffmeier het Shakespeare-proces tijdens de
Sturm-und-Drang, waarin niet verwonderlijk — 'Hamlet' groot aanzien genoot terwijI
de auteur de evolutie in interpretatie geattesteerd vindt in de acteurstemperamenten. F.
Walch en K. Kindt gaan de 1960-vertaling
van R. Schaller (nu ook reeds in West-Duitsland veel gebruikt) na, waaruit zowel vertaaltechnische als theaterefficiente conclusies
worden getrokken.
C. Tindemans

Elsevier, Amsterdam, Brussel, 1966, 258 pp.,
77 fig., 71 afb., 50 klpl., geb. 625 F.
Heinz Kaehler

Der griechische Tempel, Wesen und
Gestalt
Gebr. Mann, Berlin, 48 pp., 60 pl., 17 tek.,
geb. DM. 29.
In zijn inleiding komt K. Schefold tot de
verrassende vaststelling dat zijn boek over
kiassiek Griekenland de eerste monografie
is die aan dit onderwerp wordt gewijd. Hij
onderzoekt dan ook allereerst of een dergelijke isolering ervan verantwoord is en tracht
zo scherp mogelijk de klassieke periode in
de Griekse kunst tegen de archaische en de
hellenistische af te zetten. Men kan er bij
Schefold op aan dat dit met grote precisie
gebeurt. In de klassieke periode zelf onderscheidt hij vier bewegingen waaraan hij telkens een hoofdstuk wijdt: de vroeg-klassieke periode (500 - 450), de rijp-klassieke (450425), de periode van de rijke stijl (425 -380)
en de laat-klassieke periode (380 - 325),
waarbij de rijp- en de laat-klassieke perioden
het evenwicht realiseren in de spanningen
die met het doorbreken van de archaische
tectoniek en met het beklemtonen van de
verschijning door de rijke stijl waren opgetreden. Binnen dit stramien ontwikkelt Schefold dan een merkwaardige synthese van de
klassieke Griekse kunst in haar samenhang
van architectuur, beeldhouw- en schilderkunst en in haar verscheidenheid van landschappen. Schefold benadert zijn onderwerp
niet op een formalistische manier, maar als
een directe uitdrukking van een bepaald
mens-zijn en van een bepaalde levensinstelling. Zonder enige overdrijving kan men
stellen dat dit boek de beste en compleetste
voorstelling is van de klassieke Griekse
kunst en van de menselijke betekenis van
dit klassieke ideaal. Maar daarom is het des
te opvallender dat Schefold heeft gemeend
deze klassiciteit te moeten isoleren van de
totale menselijke realiteit van het Griekenland uit die dagen. Hij beschouwt de tragedie als een specifieke vorm ervan, maar laat
de komedie buiten zijn gezichtsveld. Enigszins verwonderlijk is het ook dat een vroeger
boek van Schefold, Griechische Kunst als
religioses Phiinomen (Streven, dec. 1962)
niet in de bibliografie werd opgenomen.
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Zoals in de overige delen van de serie Kunst
van Europa wordt ook dit deel afgesloten
met een tijdtafel, een kaart en uitvoerige
registers. Met het boek van Schefold willen
we even ook het opmerkelijke essay van
Heinz Kahler over de Griekse tempel vermelden. Kahler is voor de lezers van de
serie Kunst van Europa geen onbekende. Hij
schreef daarin het deel over het Romeinse
Keizerrijk. In het essay over de Griekse
tempel, dat zeer verzorgd werd uitgegeven,
beschouwt de auteur de tempel als het gebouw dat aan de oorsprong stond van de
Europese architectuur. Zonder de 'architeotonische ordening' van de Griekse tempel is
de Europese architectuur niet denkbaar.
Kahler laat het niet bij een eenvoudige beschrijving van die architektonische ordening,
hij zoekt ook haar wezenlijk religieuze betenis en de historische evolutie die ze doormaakte op te helderen. Zowel het een als
het andere boek zijn oorspronkelijke bijdragen tot een nieuwe kennismaking en bezinning op de klassieke Griekse kunst.
G. Bekaert

Conrad Roland

Frei Otto-Spannweiten
Ullstein Verlag, Berlin, 176 pp., ca. 1500
afb., geb. DM. 52.
Conrad Roland noemt zijn boek een 'Werkstattbericht', waaronder van de ene kant het
nog onaffe, van de andere kant het realistische karakter van de voorgestelde ontwerpen kan verstaan worden. „Het wil geen
vakboek over constructies en details zijn,
maar een demonstratie van ideeen. Het gaat
uit van de veronderstelling dat de vorm in
wezen het dwingende resultaat van de structuur is en concentreert zich bewust op de
voorstelling van constructiesystemen en op
de verheldering van spanningsverhoudingen.
De strenge wetmatigheden tussen constructie
en vorm moeten opgehelderd worden". Deze
algemene opzet van het boek wordt verwezenlijkt aan de hand van de opzoekingen en
realisaties van Otto Frei, de Berlijnse architect die door zijn tentconstructies op verschillende internationale tentoonstellingen
o.a. op de expo van Montreal vermaardheid heeft verworven. In een inleiding gaat
het vooreerst over Frei's bijdrage tot de moderne bouwkunst, daarna worden de elementaire begrippen van 'lichte' constructies besproken. Het eigenlijke boek bestaat uit de
voorstelling van Otto Frei's werk vanaf het
muziekpaviljoen op de Bundesgartenschau
van 1955 te Kassel tot het project voor een
'Stadt-Grosshiille', waarmee Frei een hele

stad wil klimatiseren. Hoe utopisch ze ook
mogen lijken, alle projecten van Frei vallen
op door de realistische denkwijze waarmee
ze zijn opgezet. Frei denkt aan zijn projecten alsof ze morgen kunnen worden uitgevoerd. Dit laat dan zien dat de fantasten in
de architectuur in werkelijkheid niet zo fantastisch zijn of dat de werkelijkheid waarvoor wij in een nabije toekomst staan even
fantastisch als reed is.
G. Bekaert
Erika Spiegel

Neue Stiidte/ New Towns in Israel
Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 1966, 192
pp., 110 afb., geb. D.M. 45.
De balans van een kleine twintig jaar stedebouw in Israel wordt door Erika Spiegel
nauwkeurig opgemaakt. Zij ontleedt in detail
de bijzondere voorwaarden waarin de nieuwe
steden ontstonden en het doel dat de oprichters erbij voor ogen hadden. De 'nieuwe
steden' in Israel zijn immers tegen een 'verstedelijking' van de bevolking en van het
land gericht. Ze werden opgericht over het
gehele land met het doel dit te ontsluiten en
er voor te zorgen dat er naast de uitgesproken landelijke, beperkte vestigingen van de
kibboetz een andere vorm van vestiging zou
bestaan dan de grote agglomeraties, waarnaar de immigranten onwillekeurig zouden
worden aangezogen. Door nieuwe steden
over het land te verspreiden werd inderdaad
vermeden dat de bestaande steden zouden
worden overbelast. De hoop dat de nieuwe
steden ook sociaal en cultureel zouden geintegreerd worden is echter ijdel gebleken.
Ze blijven kunstmatige nederzettingen waar
men zich voorlopig vestigt, maar die niet tot
een autonoom leven in staat zijn. De auteur
ontleedt de verschillende factoren die in die
mislukking hebben meegespeeld. De belangrijkste is zeker het verkeerde uitgangspunt
zelf van de te zeer uiteengelegde vestiging
van de bevolking in kleine centra waarin
zich geen echt stedelijk leven kan ontwikkelen. De nieuwe inzichten in de planning van
de actuele wijken — hogere densiteit en differentiatie van de woonwijken; aansluiting
van de woonwijk op het centrum dat nu als
een 'civic axis' wordt opgevat — kunnen
de hypotheek die Israel met zijn nieuwe steden op zich heeft genomen slechts verlichten,
maar niet opheffen. Het boek bevat heel
wat documentatiemateriaal in de vorm van
statistieken, aanlegplannen, foto's. Aan concrete voorbeelden illustreert het algemene
toestanden, waarvoor men zich overal ter
wereld geplaatst ziet.
G. Bekaert
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Jacques Lavalleye

Lucas van Leyden-Pieter Bruegel d.A.
Das gesamte graphische Werk
Verlag A. Schroll, Wien, 336 pp., 48 pp.
tekst, 474 afb., geb. DM 78.
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houtsneden. Met Bruegel echter had hij gemeen zijn belangstelling voor het menselijke
in de mens, ook als hij dit veel meer dan
Bruegel nog in een overgeleverde iconografie
zocht. De reprodukties zijn van een voortreff elijke kwaliteit.
G. Bekaert

Fritz Grossmann

Bruegel, die Gemtilde
Phaidon Verlag, Köln, 1966, 207 pp., 155
pl., geb. DM 36.
Door de heruitgave van het in 1955 voor het
eerst verschenen werk van Grossmann dat al
de schilderijen van Bruegel reproduceert en
door de uitgave van het volledige grafische
werk van Bruegel wordt eens te meer de
aandacht gevestigd op de grootheid van deze
kunstenaar. Men aarzelt bij Bruegel het
woord kunstenaar te gebruiken, omdat deze
kunst zo direct is. Het woord kunst schept
een afstand die bij Bruegel niet bestaat. De
heruitgave van het Phaidonboek is, op enkele lichte wijzigingen in een paar detailopnamen en in het commentaar bij de afbeeldingen na, geheel gelijk aan de eerste
uitgave. Het bevat een goede inleiding en
daarna een analyse van elk van de schilderijen van Bruegel in verschillende fragmenten. Bij dezelfde uitgever verscheen in 1961
ook een complete editie van tekeningen,
etsen en ander grafisch werk. Als men echter
de nieuwe uitgave van het grafisch werk,
door Schroll uitgegeven in haar serie waarin
reeds Diirer, Goya, Rembrandt en ToulouseLautrec verschenen, legt naast de Phaidoneditie merkt men welk een verkeerd beeld
de daar toegepaste reproduktietechniek gaf.
In de uitgave van Schroll zijn de tekeningen
niet opgenomen, alleen de etsen en een enkele houtsnede, maar zoals Lavalleye noteert
in zijn inleiding bezitten die etsen de levendigheid van een tekening. Met L. Lebeer
veronderstelt hij overigens dat Bruegel zijn
tekeningen, voor etsen of houtsneden bestemd, zo zorgvuldig maakte dat niets meer
werd overgelaten aan de interpretatie van de
etser zelf. In zijn inleiding gaat Lavalleye
niet diep in op de authenticiteit van de toeschrijvingen, hij ontleedt vooral de betekenis
van de als echt aangenomen en gereproduceerde werken. In verhouding is de uitgave
van het hele grafische oeuvre van Lucas van
Leyden belangrijker dan die van Bruegel.
Het grafisch werk neemt immers in het
oeuvre van Lucas van Leyden een veel belangrijker, om niet te zeggen de belangrijkste
plaats in (cfr. Streven, jan. 1965, p. 412). In
tegenstelling tot Bruegel vervaardigde van
Leyden zelf zijn etsen, kopergravures en

Rafael Larco Hoyle

Perou
(Archeologia Mundi 4), Edit. Sequoia, Brussel, 1966, 265 pp., 167 ill., geb. F. 495.
In de serie Archeologia Mundi neemt dit
deel over Peru een aparte plaats in. Men
kan ze niet beter aanduiden dan met te verwijzen naar de bibliografie die geen andere
titels bevat dan die van de werken van de
auteur zelf. In tegenstelling tot de voorgaande delen (cfr. Streven, febr. 1966, p. 503;
nov. 1966, p. 204) bevat dit werk, zoals de
uitgever van de serie prof. J. Marcadê zelf
aangeeft, geen objectieve uiteenzetting van
de stand van zaken op het gebied van de
peruviaanse archeologie, maar „de theorieen
van een geleerde, die behoort tot een illustere familie en die schrijft in de spontane
toon van een lange toespraak, waarvan de
stijl de man zelf is". En niet alleen de tekst
is een persoonlijke expressie van de auteur,
ook de illustratie bevat in hoofdzaak werken
uit de collectie van R. L. Hoyle. Dit persoonlijk karakter verklaart ook de bijna
exclusieve aandacht voor de ceramiek. Brengt
dit alles ernstige beperkingen mee voor de
algemene bruikbaarheid van het boek, vooral
als onderdeel van de serie, het bezit het
voordeel een gesloten synthese te bieden van
de ontwikkeling avn de oud-peruviaanse bes chaving.
G. Bekaert

Georg J. Reimann

El Greco
A. Schroll, Wien, 1966, 153 pp., 68 p1., 43
4-klpl., geb. DM 48.
Georg J. Reimann ziet een kunstenaar, in
casu El Greco, als een scheppende kracht
die temidden van een tijd staat en door die
tijd getekend is. Hij hecht dan ook veel belang aan de plaats en omstandigheden waarin deze leeft en werkt, voor El Greco : het
Toledo van de contra-reformatie, het 'Spaanse' Rome. Bondig, doch zeer zorgvuldig beschrijft hij de verschillende oponthouden van

540
El Greco tot deze tenslotte in Toledo belandde, waar hij „zijn manierisme in dienst
stelde van de katholieke kerk en zijn werk
met de geloofsovertuiging van de contrareformatie vervulde". Deze aandacht voor
de binding van de kunstenaar met zijn tijd
belet de auteur echter niet zich hoofdzakelijk
in te laten met de analyse van de kunstwerken zelf, waarvan hij er sommige uitvoerig
beschrijft. Een afzonderlijk hoofdstuk wordt
gewijd aan Greco's portretkunst. Volgens
Reimann maakte El Greco immers een principieel onderscheid tussen de realiteit van het
sociale leven en de wereld van de goddelijke
geheimen. De illustratie bestaat uit een zeventigtal illustraties, gekozen in functie van
de tekst. De kwaliteit ervan is niet overal
evenredig met de zorg aan deze uitgave besteed.
G. Bekaert

Der Bildhauer Michelangelo. Das
gesamte plastische Werk in Farbtafeln
Herder, Freiburg, 1966, 288 pp., 119 klpl.
De beeldhouwer Michelangelo in kleur. Deze
zin mag als publiciteitsslogan geslaagd zijn,
hij roept niettemin enige scepsis op. Aanvankelijk wordt die ook door het eerste contact
met het boek bevestigd: men herkent Michelangelo, die men alleen uit zwartwitfoto's
kent, niet meer. Men duide het de kenner
niet ten kwade dat hij Michelangelo enkel
van foto's zou kennen. Ook voor wie de
beelden ter plaatse zag blijft een foto in
hoge mate bepalend voor zijn visie erop. De
eerste indruk van het boek is echter ook net
iets te ernstig om het zo maar naast zich
neer te leggen. De scepsis gaat zich dan
tegen de beschouwer zelf keren, die het boek
niet meer ervaart als een toegeving aan een
minder strenge smaak, maar als een nieuwe
manier van zien. Bij die ontdekking wordt
hij gesteund door de inleiding van prof. E.
Battisti. Deze schrijft: „Waar het op aan
komt is, dat we na iedere nieuwe interpretatie het werk ook met nieuwe ogen, met een
nieuwe bewogenheid bekijken". We staan
inderdaad voor een belangrijke poging om
tot een nieuwe interpretatie van het werk
van Michelangelo, en men mag bijna zeggen
van de klassieke beeldhouwkunst in het algemeen, te komen. Het wordt hier immers duidelijk dat de algemene voorkeur voor een
zwartwit-interpretatie van de beeldhouwkunst
op een vooroordeel berust Gedeeltelijk hing
dit vooroordeel samen met een reproduktie-
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techniek die nog niet zo goed was. Hier
echter is ze onberispelijk. Maar zelfs als we
dit allemaal aanvaarden, dan zijn nog niet
alle bezwaren verdwenen. Er blijft een dubbelzinnigheid bestaan over hetgeen zich als
een wetenschappelijke interpretatie voordoet
en in feite niets anders is dan een persoonlijke benadering, die wel nieuwe mogelijkheden openlegt, maar ze niet ten volle benut.
G. Bekaert

V ARIA

J. C. Risler

Geschiedenis van de Arabische
cultuur
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 287 pp.,
f 3.50.
De verdienste van dit uit het Frans vertaalde boek is dat het in een leemte voorziet.
Het is echter de vraag of het werk van Risler deze taak op adequate wijze vervult,
zoals de bekroning door de Academie frangaise zou kunnen doen denken. Men kan
zich vooreerst storen aan kleurloos en ondiep taalgebruik. En dan staat er zo gemiddeld per pagina een onnauwkeurigheid of
een te vage algemeenheid. Tenslotte wordt
men een geniis aan samenhangende visie
gewaar. Wellicht was het toch minder juist,
zulk een arbeid toe te vertrouwen aan een
auteur die in de eerste plaats natuurwetenschapper is.
J. de Wit
Hermann Kutter jun.

Hermann Kutters Lebenswerk
EVZ-Verlag, Zurich, (imp. Callenbach, Nijkerk), 1965, 246 pp., .1* 13.25.
Dertig jaren na het overlijden van zijn vader
geeft zijn zoon een biografie over hem uit.
Kutter was een sociaal bewogen man, kritisch jegens de kerk en de maatschappij van
zijn tijd en daardoor veel omstreden. Zijn
optreden en schriftelijke uitingen zijn slechts
van lokaal belang en voor Zwitsers van
interesse, in het raam van zijn arbeid als
Stadtpfarrer van Zurich.
W. Boelens

LEO MOULIN

De levende wereld
der religieuzen
De Brusselse agnosticus Leo Moulin (1906) is doctor in de letteren
(Bologna), doctor in wijsbegeerte en letteren (Brussel), licentiaat in
politieke wetenschappen en professor in de sociologie aan het
Europa-College te Brugge. Als student zat hij een jaar in Mussolini's
gevangenissen als antifascistisch herrieschopper, later streed hij
naast P. H. Spaak in de socialistische rangen ten tijde van het Plan
van de Arbeid. Hij is hoofdredakteur van het tijdschrift Res Publica, publiceerde talrijke studien en essays, o.m. Van Robespierre tot
Lenin en Socialisme van het Westen. De laatste jaren is hij bekend
geworden door zijn talrijke gedegen artikels — ook in katholieke
tijdschriften — over constituties en reglementen van de kloosterorden. ,De Levende Wereld der Religieuzen" is een afgeronde en
met benijdenswaardige eruditie geschreven studie over bet kloosterwezen als sociologisch verschijnsel.

Nu er zoveel gepraat en zelfs geroddeld wordt over ordes, congregaties, kloosters en kloosterleven, komt dit boek van Leo Moulin
op tijd. De voornaamste opzet ervan is te achterhalen en te bepalen
waarin het geheim van de eeuwige jeugd, van de lange levensduur,
van de voortdurende aanpassing en vernieuwing van de oudste
politieke instellingen van Europa bestaat; uit te zoeken door welk
constitutioneel mechanisme, op louter natuurlijk plan beschouwd,
zoveel Ordes hebben kunnen ontstaan, leven en zich uitbreiden in
de loop der eeuwen. En dat ondanks de oorlogen, invasies, plunderingen, epidemieen en vervolgingen die altijd hun lot zijn geweest;
ondanks de eindeloze verscheidenheid van economische en politieke
situaties Nv a araan zij zich voortdurend hebben moeten aanpassen;
ondanks de verwoestende revoluties en de nog gevaarlijker infiltratie van wereldse corruptie; ondanks ook de inwendige crisissen die
zij zo dikwijls hebben moeten doormaken, de breuken en scheuringen, die in de geschiedenis van vele Ordes zo vaak zijn voorgekomen.
Dit boek verscheen in de CAMERA-Serie
276 pp. — 100 F./f 7.90.
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Internaat / Externaat

— Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
— Lagere normaalschool (G/L W/A - W/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
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5/. t/4,(2444,44-om.ca
St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

A/001,

oftee,^44.4-ae
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:

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

Meisje,
Gij die verlangt naar iets to verwezenlijken tijdens
uw jeugd
Waarom zoudt gij Been studies aanvangen van

Verpleegster
Alle inlichtingen kunnen aangevraagd worden aan het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool

Capucienenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. (016) 255 55
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0. L. VROUWINSTITUUT
Grote Steenweg, 489 - BERCHEM-ANTWERPEN
Norma alschool voor Middelbaar Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

St.-Romboutsinstituut -- Mechelen
lager onderwijs
humanioraonderwij s
normaalonderwij s

voor externen
voor internen

KLEIN SEMINARIE
Bleekstraat 5

internaat 5e en 6e leerjaar L.O.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSCOLI,EGE
Veemarkt 56

externaat voorbereidende afd.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSOEFENSCHOOL externaat lager onderwijs
Minderbroedersgang 10
polyvalente beroepsschool
VRIJE MIDDELBARE SCHOOL externaat 6e, 5e, 4e humaniorakl.
Schuttersvest 53
Lat.-Wiskunde en moderne
KATH. NORMAALSCHOOL
Onder de Toren 13-14

ext. en int. 3e, 2e, 1 e humaniorakl.
en 4e normaaljaar

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

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is
een scherpzinnig grafoloog. Maar
ons drukkersmerk waarborgt U dat
Uw drukwerk een uitstekende indruk maakt. la? Wij drukken alles:
boekwerk, tijdschriften, handels- en
familiedrukwerk. Alles in een eigen,
moderne stijl, die prettig en verzorgd
aandoet.Wij houden hierbij rekening
met Uw wensen en willen ook U
graag adviseren en ten dienste staan.

drukker# Gregoriushuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 03404 -15711

•

BORMATERIALEN

N.V. SCHEMERS van KERCHOYE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [031 76.35.01

ST.-NIKLAAS

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 TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 -

TEL. 059/72212

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.

KUNSTDRUKSCHOOL O.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlel 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.

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.

DON BOSCO - TECHNISCH 1NSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de stoat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerlrerij - Meubelmakerij - Drukken Letterzetten - Linotype - Mono.type - 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.

11
11
11
11
11
11
11

COTE D'OR
eAvedade-e0Akettk

SCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE H. PIUS X
(Verbonden aan de Algemene kliniek St.-Jan)

Gegradueerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
Voorbereidende
1 jaar
Gebreveteerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
Verpleegassistent(e)
2 jaar
Voorbereidende
1 jaar
Nederlands- en Franstalige afdelingen.
Juffrouwen en jonge Heren.
Internaat - Externaat
Inlichtingen en inschrijvingen :
BROEKSTRAAT 100, BRUSSEL — TELEFOON 18.59.00
*
•
*
*
*

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

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

Voor Al uw Verzekeringen

"

SECURITAS " N.V.

De oudste verzekeringsmaatschappij van het land
Gesticht op 29 maart 1819
Gevestigd Kipdorp 46, Antwerpen 1

Tel. (03) 31.48.10. (16 lijnen)

Zusters van de H. Philippus-Neri, Gesticht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vronwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrtje, betalende vronwelijke patienten
Toepassing van al de moderne vormen van nein°.
psychiatrische behandelingen.

Sint-Jozefinstitu

ii t

Dochters van
Maria

INTERNAA1 — 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

H. MAAGDCOLLEGE
Kerkstraat, 60, DENDERMONDE Tel.: 0521210.08
Rijke keuze van onderwijsvormen voor jongens
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Technisch onderwijs (handel, tuinbouw, mechanica)
Dude en nieuwe humaniora
Hoger technisch onderwijs le graad

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
Telefoon 127.87
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
Telefoon 144.23

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.

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

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRI/LE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industridle 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 didtiek — Graduaat
Drie studiejaren.
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

00K 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

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

st._gozelift6tituut cEienekt
Telefoon 81.391

Wlilt cue in

geeft van apostolaat uw Jong leven ten dienste stellen van
Kerk in de zorg aan Kristus' ljdende 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.

en nu
naar '1 rneuleken

HERENKLED1NG
KAMMENSTRAAT 18/22
ANTWERPEN

gratis
Parking
SteenIrratri rsvest 61

•

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact to treden

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 bij7. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Trefileries Leon Bekaert P. V.B.A. Zwevegem
Het belangrijkste draadtrekkerijbedrijf van Europa
Een bedrijf met meet dan 80 jaar ervaring dat
jaarlijks 600.000 ton draad en draadproducten in
zacht en hard staal op de markt brengt, bestemd
voor alle industrieen.

BEKAERT
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.

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 ZONI/NWOUD
Trams 40 — 15

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (Al)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1

ROGER TECHNISCH INSTITUUT SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriele scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven
Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent in industriele scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

ST. NORBERTUS INSTITUUT voor VERPLEEGKUNDE
DUFFEL

—

TEL. 015-319.21

Opleiding tot Verpleegaspirante (15 tot
Sanitaire Helpster (15 tot
Kinderverzorgster (16 tot
Verpleegassistente ( vanaf

18 jaar)
18 jaar)
18 jaar)
18 jaar)

Gegradueerde Verpleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegster
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw

Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

ST. MICHIELSKOLLEGE
Kapelsesteenweg, 72 — Brasschaat — Telefoon 03/45.83.19 of 45.50.00
INTERNAAT — EXTERNAAT
— Lager Onderwijs
— Latijn Grieks
— Latijn Wiskunde

— Wetenschappelijke A
— Economische

Gezonde ligging — Verzorgde keuken — Uitgebreide Speeltuinen
op 8 kilometer van Antwerpen
10 hectaren

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

Personalia
Dr. W. L. Boelens S.J., geboren in 1925. Studeerde filosofie en theologie bij de jezuieten.
Promoveerde in 1963 aan de Rijksuniversiteit van.
Wurzburg op 'Die Arnoldshainer Abendmahlsthesen' (de huidige Duits-Evangelische avondmaalsleer). Is thans werkzaam als oecumenisch
adviseur in de provincie Groningen. Adres: Gelderse laan 18, Stadskanaal.
Steven De Batselier, geboren in 1932. Doctor criminologie, licentiaat psychologie, lector aan de
Universiteit te Leuven. Publikatie: 'De geperverteerde mens' (1966). Adres: Eekhoorndreef 1,
Keerbergen.
Prof. Dr. K. Posthumus, geboren in 1902. Studeerde in Groningen en Leiden. Hoogleraar in
de algemene chemie en Rector magnificus van.
de Technische Hogeschool te Eindhoven. Voorzitter van de Onderwijsraad, lid van de Academische Raad. Adres: Technische Hogeschool, In.sulindelaan 2, Eindhoven.
C. J. A. Somers, geboren te Soerabaja, Indonesia. Gymnasium-B opleiding in het toenmalige
Nederlands-Indic. In de oorlogsjaren geinterneerd
in Japanse gevangenkampen. Na de capitulatie
van Japan in militaire dienst. Sinds 1947 studie
in de medicijnen aan de Rijksuniversiteit te Leiden, specialiseerde zich in de neurologie en psychiatric. Thans werkzaam als militair zenuwarts
ten behoeve van de sociale psychiatric en de
geestelijke gezondheidszorg in de militaire samenleving. Speciale voorkeur voor jeugd- en gerechtelijke psychiatric. Adres: Laan van MeerderNoort 474, 's-Gravenhage.
Emma Abraham-Vorlat, geboren in 1929. Doctor in de Germaanse filologie, docente aan de
Universiteit te Leuven. Adres: Ridderstraat 1,
Korbeek-Lo (Leuven).
Dr. Bernard Frans Van Vlierden (pseud. Bernard
Kemp), geboren in 1926. Studeerde Germaanse
filologie te Leuven. Doceert Nederlands aan de
Koninklijke Militaire Academie te Brussel. Redactielid van verschillende tijdschrif ten, literair
medewerker aan De Standaard. Publiceerde verschillende romans, toneel, monorgafieen over
Vlaamse auteurs en een over De Vlaamse letteren tussen gisteren en morgen. 1930 - 1960. Binnenkort verschijnen Gezelle tegenover het dich-

terschap en De Vlaamse roman tussen werkelijkheid en verbeelding. 1937 - 1967. Adres: Heideken 11, Ganshoren (Brussel 8).
Eric De Kuyper, geboren in 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion (I.A.D.) en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel (R.I.T.C.S.) te Brussel. Stage
aan de Universitó du Theatre des Nations te
Parijs. Programmator bij de filmdienst van de
Vlaamse Televisie. Adres: Frederik van Eedenplein 4, Antwerpen.
Drs. J. M. H. Oomes, geboren in 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
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Leven op andere planeten en christologie, p.543
Is er buiten onze aarde ook leven en geest? Bestaan er elders ook 'mensheden'?
Vragen als deze kunnen uitlopen op wilde speculaties. Maar wat heeft de
wetenschap, wat hebben geleerden zoals de sterrenkundige F. Hoyle of 'profeten' zoals Teilhard de Chardin erover te zeggen? Wijzer geworden door onze
ervaringen met Galilei en Darwin, doen wij er goed aan deze vragen en de
consequenties ervan voor de theologie ernstig onder ogen te zien.

Een nieuwe psalmvertaling, p.556
De nieuwe vertaling van vijftig psalmen die binnenkort verschijnt, betracht
eerbied voor de lezer naast noodzakelijke eerbied voor de grondtekst. Zij
houdt mensen voor ogen voor wie de officiele bijbeltaal ver weg is, maar die
zo graag nog heden ten dage iets met hun bijbel willen doen.

'Iemand had twee zonen ....', p.563
De dialoog tussen joden en christenen is niet zo eenvoudig als men wellicht zou
menen. Afgezien van de mentaliteit die tussen beide gegroeid is door alles wat
in de loop der geschiedenis is geschied (het gelaat van God na Auschwitz), zijn
ook de beide zonen in hun eigen structuur veranderd. Dit alles wordt opgemerkt in een bespreking van een speciaalnummer van het tijdschrift 'Wending'.

George Grosz, p.572
George Grosz heeft in zijn tijd met zo'n scherpe pen de Duitsers geanalyseerd,
dat zijn werk niet vertoond kon worden. In 'Ecce Homo' zijn thans vele van
zijn tekeningen toegankelijk. Ze laten aan duidelijkheid niets te wensen over.

De toekomst van de vrouw, p. 575
In de erkenning van de vrouw die zich thans in de kerk begint te manifesteren,
ziet S. de haars inziens verkeerde opvatting, dat de vrouw aan de man gelijk
zou moeten zijn in ambt en functie. Zij pleit in een geestig geschreven stuk
voor ontwikkeling van het eigene van de vrouw: 'al onze vrijwillige daden
waarbij ons hart is betrokken, zullen als integratie van de vrouw de incarnatie
voltooien.

Is een kerk een sacrale plaats?, p.584
Het verschijnsel van de secularisatie doet vanzelf de vraag rijzen of wij nog
kerken moeten bouwen en hoe dat moet gebeuren. Het is niet zo zeker dat
daar direct een duidelijk antwoord op gegeven kan worden. Met het artikel
van de franse jezufet P. Antoine wil de redactie niet meer dan een bijdrage
leveren in de discussie. Het stukje 'Architectuur en religie', verder in het nummer, houdt zich, vanuit een enigszins ander standpunt, met hetzelfde probleem
bezig.

Hugo Claus' ethisch engagement, p.595
Hugo Claus is de laatste twee jaar weer bijzonder produktief geweest. Meer als
toneelschrijver dan als romancier en dichter. De publikatie van zijn acht eerste
toneelstukken sluit blijkbaar een periode of in zijn reeds indrukwekkend theateroeuvre en is een goede aanleiding om eens een balans op to maken van wat
hem in de jaren die voor 'Uilenspiegel' liggen, constant heeft beziggehouden.

Ideele reclame, p.604
Reclame heeft een commercieel doel: het helpen verkopen van goederen of
diensten. Maar reclame kan ook een ideeel doel nastreven: het — vrijwillig en
belangeloos leveren van bijdragen in het algemeen belang. In Amerika werd
daartoe al in 1942 de Advertising Council opgericht. Soortgelijke instituten
bestaan ook in Frankrijk en Japan. Nederland verwierp in 1953 een voorstel
tot oprichting van een Nationale Reclame Raad en bracht het sindsdien niet
verder dan de Rotterdamse Reclame Raad. Vorig jaar werd de Stichting
Ideele Reclame (SIRE) in het !even geroepen — een hernieuwde poging tot het
van de grond krijgen van een Nederlandse Advertising Council. Een aantal van
de ontworpen advertenties wordt bij dit artikel afgedrukt.
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In het juni-nummer 1966 van Hemel en Dampkring stelt F. Israel de vraag
Leven in het heelal mogelijk of onmogelijkn Eeuwen lang kon over deze
kwestie slechts vaag gefilosofeerd worden, omdat de evolutieleer, de scheikunde (vooral de biochemie en de paleobiochemie), de geologic, de astrofysica,
de astronomic der planeten en de wiskunde (vooral van de waarschijnlijkheidsrekening) nog niet ver genoeg gevorderd waren voor een ernstige aanpak van
het probleem. Een andere moeilijkheid blijft ook nu nog dat het resultaat van
het onderzoek afhankelijk is van de theorie waar men van uit gaat. „Er zijn
drie mogelijkheden", zegt Israel: „De Progressieve opvatting luidt: 'Leven ontstaat overal daar waar het de kans krijgt'. De Conservatieve: 'De kans, dat er
ergens leven ontstaat is zo dat het een wonder is, dat het hier ontstaan is.
Er zal nergens elders leven ontstaan'. De middenweg tenslotte: 'Als de omstandigheden gunstig zijn, kan er leven ontstaan'..... De middenweg lijkt het
meest waarschijnlijk . Bij deze beschouwingen gaan wij ervan uit, dat er nog
vele andere planeten om andere sterren wentelen Als dit niet het geval is,
is ons hele betoog zinloos" (p. 157). Welnu, meer en meer gaan de astronomen
er over akkoord dat de vorming van een planetenstelsel „tot de normale levensloop van een ster behoort . . . (de reuzen uitgezonderd) . . . Gaan we er derhalve van uit dat de middelkleine hoofdreekssterren nagenoeg alle planeten
hebben, dan moeten we concluderen dat de kans, dat er elders leven is, zeer
groot is" (p. 158, cursivering M. H.).
Dit is een eerste belangrijke conclusie waar Israel toe komt, na een wetenschappelijke analyse van de geofysische, biochemische, astronomsiche en andere condities van het ontstaan en de evolutie van het leven op onze aarde en,
eventueel, op andere planeten in andere zonnestelsels. Maar hij gaat nog verder: „ ... het leven op Aarde is representatief voor al het leven in het heelal",
en dus, concludeert hij, ,,is.... in een vroeger of later stadium van de ontwikkeling het optreden van intelligent leven onvermijdelijk" op een groot aantal
planeten in de kosmos (p. 155, cursivering M. H.).
Een maand later schrijft Tj. E. de Vries in hetzelfde tijdschrift een artikel
1 Hemel en Dampkring. Orgaan van de Nederlandse vereniging voor weer- en sterrenkunde
en van de vereniging voor sterrenkunde, meteorologic, geophysica en aanverwante wetenschappen in Belgie. Jg. 64, 1966, afl. 6, pp. 143 - 161.
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onder de titel Een amerikaans onderzoek naar voor de mens bewoonbare
planeten2. Het is een samenvatting van een studie van de Rand Corporation,
waarvan het verslag gepubliceerd werd door Stephen H. Dole, in 1964, onder
de titel Habitable planets for man, en waarin de voorwaarden onderzocht
worden van astronautische reizen naar planeten in andere zonnestelsels. Ook
de vraag over de mogelijkheid van het bestaan van leven en intelligent leven op
deze planeten wordt gesteld. Inferieure levensvormen, die door de mens zouden
kunnen gebruikt worden als voedsel, worden niet uitgesloten, maar de kans op
intelligent leven buiten onze aarde bestempelt de Vries, in navolging van Dole,
als „zo gering, dat wij die in onze berekening niet behoeven op te nemen"
(p. 181).
Over de aanwezigheid van intelligent leven buiten onze aarde staan progressieven en conservatieven dus diametraal tegenover elkaar. Maar in beide kampen vindt men voorstanders van de stelling van een enorm aantal planeten in
onze melkweg en in het heelal. Dole en de Vries spreken van 600 miljoen
bewoonbare planeten in onze galaxie (p. 183). En verder lezen we op de laatste
twee bladzijden van de Vries' artikel de volgende zinnen: „ . . de gemiddelde
afstand tussen twee sterren met bewoonbare planeten kan op circa 24 lichtjaren worden gesteld.... Wij hebben de meeste kans een dergelijke planeet te
vinden bij de dichtstbijzijnde ster, Alpha Centauri, die op een afstand van 4,3
lichtjaren van de zon staat . . ." (pp. 183 - 184).
Als nu de theorie van de progressieven de juiste zou blijken, zou, op een
procent tenminste van deze 600 miljoen bewoonbare planeten, leven en zelfs
intelligent leven te vinden zijn. De grote vraagt blijft dus: wie van beiden heeft
gelijk, de conservatieven of de progressieven? De toekomst zal het moeten uitmaken. Maar met de historische lessen van Galilei en Darwin voor ogen, ware
het wijs de progressieven au serieux te nemen. Dit artikel heeft dan ook als
eerste bedoeling de progressieve stelling voor een ruimer publiek toegankelijk
te maken aan de hand van enkele recente ontdekkingen en nieuwe theorieen,
vooral uit de wereld van de paleobiochemie en de thermodynamica. Daarenboven willen we Teilhard de Chardin's mening over dit probleem uiteenzetten,
en meteen zijn eerste, nog onhandige whets van een paar fundamentele theologisohe posities in verband met deze nieuwe wereldvisie, zoals hij die summier
neerschreef in een totnogtoe onuitgegeven essay van 1953: Une suite au probleme des origines humaines: La multiplicit g des mondes habites.
Binnen het bestek van dit artikel is het niet mogelijk, ook maar een samenvatting te geven van al de ontdekkingen en nieuwe theorieen die met deze kwestie
in verband staan. We kunnen slechts de nieuwe stand van zaken beschrijven.
Voor lezers die er dieper op in willen gaan, verwijzen we of en toe naar enkele
artikelen op hoog vulgarisatie-niveau.
Een galactisch telefoonboek
Laten we beginnen met de opinie van de beroemde Engelse astronoom Fred
Hoyle, zoals hij deze neergelegd heeft in zijn (beruchte) lezing van 1963, An
2 Hemel en Dampkring, jg. 64, 1966, afl. 7/8, pp. 169 - 185.
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astronomer's view of life3 . Hoyle was op dat ogenblik reeds op de hoogte van
al de factoren door Dole in 1964 geanalyseerd, en toch belette hem dat niet de
progressieve theorie te verdedigen en de volgende fascinerende toekomstperspectieven np te rnepen.
Hij gaat uit van de theorie, dat overal waar de universele stof analoge condities (chemische, biologische, astronomische, enz.) heeft gekend als op onze
aarde, analoge vormen van leven en van intelligent leven zijn ontstaan. Gezien
het feit dat onze melkweg alleen al een enorm aantal planeten bevat, spreekt
hij de overtuiging uit, dat men hierin moet rekenen met miljoenen en miljoenen
'intelligente' planeten. En natuurlijk niet alleen in onze galaxie, want, zo gaat
hij verder, „mijn opinie is dat het geheel van het leven in het universum dient
vergeleken te worden met een fantastische zoo, gekenmerkt door een breed
spectrum van oppervlakkige verschillen, maar merkwaardig gelijk wat de fundamentele grondtrekken van het leven betreft" (p. 36), en hij bedoelt hier: ook
het intelligente leven. Verder beperkt Hoyle zich echter tot onze melkweg. Als
er daar miljoenen en miljoenen 'intelligenties' zouden zijn, dan rijst vanzelf de
vraag naar mogelijk contact met hen. Wellicht denken we dan in de eerste
plaats, zoals de Rand Corporation, aan ruimtevaarten naar planeten in de
dichtstbij gelegen zonnestelsels, maar dit is volgens Hoyle vooralsnog science
fiction, en zelfs ongewenst, om redenen die we hier niet uiteen kunnen zetten.
Wat voor hem, en voor vele andere geleerden, echter geen science fiction meer
is, is communicatie door middel van elektro-magnetische golven. In 1956 of
1957 reeds spoorde hij de astronomen aan om signalen van andere civilisaties
op te sporen. Dat al deze pogingen totnogtoe zonder resultaat bleven, wijt
hij niet alleen aan de deficientie van de gebruikte technieken, maar vooral aan
een andere oorzaak. Waarom immers zouden deze civilisaties nu juist hun
signalen gaan richten op een voor hen onzichtbaar en onbestaand zandkorreltje zoals onze aarde, dat daarenboven nog nooit zelf iets van zich heeft laten
horen? Als we werkelijk tot resultaten willen komen, zo kunnen we Hoyle's
gedachten expliciteren, zullen we een ongelooflijke technische en financiele
inspanning moeten leveren, waartoe onze utilitaristische en oorlogvoerende
planeet vooralsnog niet te bewegen is. Want het gaat hier over projecten van
galactische dimensies, over het hoofd van individuen en zelfs van generaties
heen, met een realisatieduur van decaden, eeuwen en wellicht millennia, al
naargelang er civilisaties zijn binnen een straal van tien, tientallen of honderden lichtjaren. Want Hoyle wil niet alleen signalen capteren, hij wil dat wij er
ook zelf uitzenden, om uiteindelijk te komen tot een echte communicatie op
galactische schaal. Woord en wederwoord zullen tientallen of honderden jaren
in beslag nemen. Dat alles schrikt hem niet af. Laten we beginnen met het
begin, zegt hij, en dat is het opsporen en capteren van signalen van andere
civilisaties in onze galaxie. Dan moeten we proberen te laten horen dat we er
3 Fred Hoyle, Of Men and Galaxies, Heinemann, London, 1965, pp. 26 - 48. Dit boekje
bestaat uit een serie van drie lezingen door Hoyle gehouden, in het kader van de John
Danz Lectures, aan de University of Washington in 1963. An astronomer's view of life is
de tweede lezing van de serie.

546

Maurits Huybens S.J.

ook zijn, om tenslotte te komen tot een echte communicatie en tot wat hij
noemt een 'galactische cultuur' (p. 47). Alsof dit nog niet genoeg was, besluit
hij zijn hallucinante lezing met de volgende 'profetie': „Wij zijn allemaal vertrouwd met een telefoonboek. We wensen iemand te spreken, we zoeken zijn
nummer op en draaien de gewenste code. Mijn opinie nu is, dat een dergelijke
situatie al miljarden jaren in onze galaxie bestaat. Voortdurend en op grote
schaal heeft er een uitwisseling van boodschappen plaats, maar wij zijn daar
totaal onkundig van, net zoals een pygmee in de Afrikaanse oerwouden niets
afweet van de radioboodschappen die, met de snelheid van het licht, om de
aarde flitsen. Ik vermoed dat er wellicht miljoenen abonnees zijn van dit galactische telefoonboek (galactic directory). Onze zaak is het, onze naam in dat
telefoonboek te krijgen. Dat kan lukken in de komende eeuwen. Als we erin
slagen, zullen we onderaan de ladder moeten beginnen. Een nieuwe abonnee
is, bij definitie, een van de zwakke broertjes: hij weet nog maar pas genoeg om
zijn nieuwe graad te halen. Ik vermoed dat de positie van het menselijke ras
dan zal gelijken op dat van een kind dat voor de eerste keer in de kleuterschool terecht komt. — En hoe jammer, zult u zeggen, dat we deze bewoonde
planeten en onze kameraden uit de kosmische zoo nooit zullen zien. Maar dan
kunt u er zich evenzeer over beklagen dat u nooit de baseball-finale in de
USA (of de Olympische Spelen, M. H.) kunt zien. Natuurlijk kunt u dat: op de
televisie . . . . Net zoals we de planeten van ons eigen zonnestelsel op cinerama
gaan krijgen, zullen we waarschijnlijk ooit wel eens de andere planeten uit
onze galaxie in beeld krijgen" (pp. 47 - 48).
Het spreekt vanzelf dat Hoyle's hele betoog staat of valt met de juistheid of
onjuistheid van de theorie over de noodzakelijkheid, of tenminste de waarschijnlijkheid, van de ontwikkeling van de universele stof tot leven en intelligent leven. Of hij, zelfs als deze theorie juist is, een fantast zal geweest zijn of
een echte profeet, kan alleen de verre toekomst uitmaken.
Miljoenen noOsferen
De theorie die zegt dat de universele stof tot leven en intelligent leven ontwikkelt, hoeft echter niet meer te wachten op de verre toekomst om bevestigd te
worden. Ze is, in de laatste vijftien jaar, van een zuivere werkhypothese een
wetenschappelijke waarschijnlijkheid geworden, tenminste volgens de 'progressieven', van wie Teilhard de beroemdste, 'profetische', voorloper is geweest.
Het bondigst heeft hij zijn mening hieromtrent samengevat in het reeds vermelde essay van 1953, La multiplicite des mondes habites. In dit slechts viereneenhalf getypte bladzijden beslaande geschrift gaat Teilhard uit van drie
werkhypothesen, die voor hem, in de loop van zijn leven, geleidelijk zekerheden geworden waren: 1) De stof waaruit de kosmos is samengesteld, bezit
als een van haar meest fundamentele eigenschappen dat ze zich tot steeds
hogere eenheden complexifieert, waar en wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. De stof 'rolt' zich m.a.w. 'op' tot zo complex, d.i. zo gestructureerd mogelijke moleculen. 2) Dit proces van macromoleculisatie, dat aan de
oorsprong ligt van de biogenese, d.i. het ontstaan en de ontwikkeling van het
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leven, leidt tot steeds complexere levensvormen. Hoe complexer echter van
uitwendige bouw, hoe bewuster een wezen inwendig is. (Teilhards beroemde
loi de complexite-conscience). M.a.w. als de omstandigheden gunstig zijn, leidt
de stof4 tot leven, en het leven groeit tot steeds hoger bewustzijn. De hoogste
vorm van bewustzijn nu die wij — op onze planeet — kunnen waarnemen, is
de mens. Het menselijke bewustzijn is echter niets anders dan (wij citeren letterlijk) „de normale en lokale manifestatie ... van een algemene eigenschap
van alle stof die zich tot haar uiterste mogelijkheden heeft ontwikkeld". 3) In
de kosmos zijn er miljoenen 5 galaxieen, en alles wijst erop dat de stof overal
in het universum aan dezelfde wetten onderworpen is, en dat ze dus in staat is
dezelfde evolutie te ondergaan als we, binnen onze eigen galaxie, kunnen
waarnemen.
De derde van deze drie werkhypothesen van Teilhard, de universele wetmatigheid van alle ons bekende stof in de hele kosmos, was in 1953 reeds een
wetenschappelijke waarschijnlijkheid, zoniet zekerheid. De eerste twee echter
hadden op dat ogenblik nog onvoldoende wetenschappelijke verificatie gekregen van de biochemie en de paleobiochemie. Sindsdien is dat gebeurd, dank zij
recente experimenten en een nieuwe thermodynamische theorie, waarover spoedig meer.
Uit deze drie werkhypothesen concludeert Teilhard dat er in de kosmos een
groot aantal met leven en 'menselijk' bewustzijn bevolkte planeten aanwezig
moet zijn: „Gemiddeld en tenminste een 'mensheid' per galaxie, d.w.z. miljoenen 'mensheden' verspreid in het heelal", en vergeleken bij de opinie van Hoyle
in 1963, klinkt dit nog heel minimalistisch. In een noot waarschuwt Teilhard
dat hij het woord 'mensheid' (humanite) bier gebruikt als synoniem van 'vie
psychiquement reflechie'. Hij wil dus niets anders affirmeren dan het veelvuldig voorkomen van intelligent, zelfbewust leven in de kosmos. Over de eigen
biochemie en morfologie van de buitenaardse levensvormen kunnen we niets
zeggen. Wat niet belet „dat alles er op wijst dat, indien twee 'gehominiseerde'
planeten met elkaar materieel contact konden opnemen, tenminste via hun
twee noOsferen6, ze er in zouden slagen elkaar te verstaan, zich met elkaar te
verbinden en te synthetiseren".
Uit dit laatste citaat blijkt duidelijk dat Teilhard niet alleen geloofd heeft in
het bestaan van miljoenen noOsferen, maar ook dat hij zich reeds vragen stelde
over een mogelijk Inter-nodsferisch' contact. Evenals Hoyle heeft hij nooit
belang gehecht aan astronautische reizen buiten ons eigen zonnestelsel. Hij
zegt alleen dat, indien verschillende notisferen er ooit in slagen met elkaar
signalen uit te wisselen, ze wel het middel zullen vinden om elkaars tekens te
verstaan, om uiteindelijk samen te vergroeien tot een soort van 'supra-noki4 Teiihard gebruikt meestal de uitdrukking 'Etoffe de 1'Univers', die de stof-geestelijke
bipolariteit van de werkelijkheid uitdrukt, terwijl 'stof' teveel als antithese van 'geest' aangevoeld wordt. Maar we vinden geen beter woord in het Nederlands.
5 De astronomic spreekt nu reeds van Oen of meer miljarden.
6 'Notisfeer' betekent 'de geestelijke, zelfbewuste laag' van onze aarde en van eventueel
andere planeten. Het woord werd door Teilhard gesmeed near analogie met woorden als
lithosfeer en biosfeer.
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sferische' gemeenschap, in het verlengde van de toenemende eenheid van onze
eigen planetaire nodgenese.
Continuiteit tussen anorganische en levende stof

Teilhards theorie over de continuiteit van stof, leven en 'menselijk' bewustzijn
en zijn bespiegelingen over een groot aantal notisferen in de kosmos klinken
wellicht wat al te vaag, te hypothetisch en te 'filosofisch'. Hoyle's profetie
wekt misschien, door haar hallucinante durf, wrevel en antipathie. Recente
paleobiochemische experimenten hebben echter het wetenschappelijk bewijs
geleverd van de juistheid van de eerste werkhypothese waar zowel Hoyle als
Teilhard van uitgaan en waarmee heel hun visie staat of valt: de continuiteit
tussen anorganische en 'levende' stof.
Men is er de laatste vijftien jaar namelijk in geslaagd, in het laboratorium
enkele van de meest fundamentele etappes te reconstrueren van de evolutie van
de anorganische tot de 'levende' stof, zoals deze zich historisch heeft voorgedaan op de aarde, tussen de 4 en 3 miljard jaar geleden. Hierover leze men b.v.
het artikel van Francois de Closets, La vie serait née sur les volcans7, waarin
de resultaten beschreven worden van de recente paleobiochemische experimenten van Stanley Miller, Sydney Fox, K. Harada, C. Ponamperuna, Schram e.a..
Sydney Fox en Harada b.v. slaagden erin, al de 20 aminozuren te synthetiseren
die de bouwstenen vormen van de oneindige varieteit van proteinen, deze
specifieke grondstructuren van de ongelooflijke verscheidenheid aan weefsels
van de ontelbare soorten van levende wezens. Deze synthese realiseerden zij,
uitgaande van zeer eenvoudige anorganische elementen, een gasmengsel namelijk van waterdamp, ammoniak en methaan, in condities die zo getrouw mogelijk de toestand reproduceerden waarin de atmosfeer, de vaste korst en de
oceanen van onze primitieve aarde zich bij het begin moeten bevonden hebben.
Andere geleerden realiseerden, onder dezelfde voorwaarden, de synthese van
de vier amino-basen (grondstructuren van de erfelijkheidsbepalende RNA en
DNA) en van de ribose- en desoxyribosesuikers. Sydney Fox slaagde er bovendien in, de aldus verkregen aminozuren aaneen te rijgen tot 'proteinolden', met
atoomgewichten van dezelfde orde van grootte als de echte proteinen, maar
zonder de rigoureus bepaalde opeenvolging van de aminozuren die deze laatste
kenmerkt. Hij ging nog verder en liet zijn 'proteinoiden' aaneenkitten tot reusachtige agglomeraten waaraan hij de naam gaf van 'micro-sferen', omgeven
door een dubbele membraan zoals een levende cel, en met reeds een zekere
neiging tot deling. De micro-sferen zijn op verre na nog geen levende cellen,
maar ze beginnen er toch reeds bepaalde kenmerken van te vertonen8.
De biochemici en paleobiochemici beschouwen daarom, sinds 1965, de continuiteit tussen de anorganische en de 'levende' stof als een feit en niet meer als
een loutere werkhypothese. Dr. Charles C. Price, voorzitter van het congres van
de American Chemical Society in 1965, verklaarde dan ook op 14 September
van dat jaar dat de reconstructie, in het laboratorium, van de biogenese (van
7 Sciences et Avenir, 224, oct. 1965, pp. 660 - 665.
8 Fox publiceerde deze resultaten in Nature, London, 205 (Jan. 23, 1965), pp. 328 - 340.
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het ontstaan en de evolutie van het leven) slechts „een kwestie van tijd en
geld" is.
Ontwikkelime van leven uit materie

De bier vermelde experimenten werden nog uitgevoerd in de overtuiging dat
de biogenese een louter spel van toeval was geweest: het resultaat van een
oneindig aantal chemische reacties met nu en dan enkele toevallige reiissites,
die op hun beurt, weer even toevallig, altij'd door het spel van de grote getallen,
tot steeds meer complexe structuren leiden. Een zuiver kansspel dus. In de
allerlaatste jaren zijn er echter enkele geleerden opgekomen voor de theorie,
dat de evolutie van stof tot leven en 'intelligentie' een noodzakelijkheid is,
inherent aan het wezen van de stof zelf. Indien deze nieuwe theorie waar
wordt bevonden, dan zou de evolutie van stof tot leven en 'menselijk' zelfbewustzijn een kosmisch fenomeen zijn dat op een groot aantal planeten in het
universum voorkomt, en dit met de onontkoombaarheid van een fundamentele
fysische wet.
Om deze revolutie in de theorie over de biogenese to begrijpen moet men
weten dat, tot voor een paar jaar, heel de wereld van de wetenschap gedomineerd werd door het begrip van de entropie, de grondnotie van de tweede wet
van de thermodynamica. Volgens deze wet evolueert elk fysisch gesloten systeem (d.i. een systeem waarin de totale som van massa en energie constant
blijft, niettegenstaande de fysische processen die er zich in afspelen) in de
richting van de aangroei van de entropie. Jets concreter geformuleerd, drukt
de tweede wet van de thermodynamica de onvermijdelijke ontwikkeling uit
van elk gesloten systeem naar de grotere waarschijnlijkheid, de grotere homogeneiteit, de grotere wanorde en de geleidelijke degradatie en onbruikbaarheid
van de energie. Ze ondervangt daarenboven zeer goed de toevalstheorie, zoals
blijkt uit het voorbeeld van de aap die speelt met een boek, samengesteld uit
verplaatsbare letterblokjes. Het is absoluut zeker, dat door dit 'spel van het
toeval', rya enkele ogenblikken niets meer overblijft van de oorspronkelijke
orde en zinrijke rangschikking van de letters. Het 'gesloten systeem' aap - boek
is geevolueerd, door het spel van het toeval, in de richting van de waarschijnlijke, statistisch onvermijdelijke, homogene, ordeloze, zin-loze hoop letterblokjes. En wat de degradatie van de energie betreft: iedereen weet dat in elke
machine een gedeelte van de nuttige, bruikbare energie, onherroepelijk verloren gaat onder de vorm van warmte, wrijving, enz. Extrapoleert men dit
proces, dan komt men in een verre, maar onafwendbare toekomst, tot de
totale uitputting van alle energie op onze aarde en in heel de kosmos: de 'totale
dood' m.a.w. van alle stof en energie.
De wet van de aangroei van de entropie is echter in flagrante contradictie met
het verschijnsel leven en mens. De evolutie van het leven en van de mensheid
gaat niet in de richting van het meest waarschijnlijke, homogene, ordeloze en
energie-arme, maar integendeel van de steeds groeiende, steeds meer ordevolle
en meer gestructureerde complexiteit en heterogenelteit van de ongelooflijk
gevarieerde en energierijke levensvormen. Deze paradox is een van de sleutel-
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thema's van Teilhards wereldvisie: het fenomeen leven en mens blijkt een
negatie van de entropie te zijn, een soort van 'negentropie'.
Deze schijnbare contradictie zou echter kunnen opgeheven worden onder de
volgende voorwaarde: dat we het ontstaan en de ontwikkeling van het leven
op aarde niet als een 'gesloten' systeem kunnen behandelen. En inderdaad,
onze aarde en vooral de levensfenomenen die er zich op afspelen kunnen onmogelijk beschreven worden als een gesloten systeem, want de biogenese, vooral in haar oerfase, valt vooral te verklaren door een enorme toevoer van
energie van buiten af: de zonneenergie namelijk. Het is professor Prigorine,
van de Vrije Universiteit te Brussel, die het probleem van het 'open systeem'
heeft aangedurfd en in 1965, samen met professor Glansdorff, een nieuwe
fysico-mathematische theorie heeft uitgewerkt die de paradox leven - entropie
zou kunnen oplossen. Schematisch uitgedrukt komt zijn theorie hierop neer:
een open systeem ontwikkelt onophoudelijk in de richting van een steeds hoger
energetisch rendement. In een dergelijk systeem zullen steeds complexere structuren ontstaan, begiftigd met grotere energetische en functionele mogelijkheden. Leidt een dergelijk proces niet noodzakelijk tot leven? Deze vraag werd
herhaalde malen gesteld op een symposium te Parijs in 1965. En sindsdien is
men, vooral in Frankrijk, een serie experimenten begonnen om het ontstaan
van het leven volgens deze nieuwe theorie te verklaren.
Als voornaamste energiebron van de biogenese wordt in deze experimenten
natuurlijk de zonnestraling ingeschakeld, met haar gecompliceerde elektrochemische effecten op onze aardse materie. De boven vermelde experimenten
van Sydney Fox, Harada, e.a., hadden met deze energiebron onvoldoende
rekening gehouden. Een overzicht van de biogenese zoals ze wordt gezien in
het licht van de nieuwe thermodynamische theorie van Prigorine en van de
experimenten die erdoor werden geinspireerd, zou een ingewikkelde studie op
zichzelf vergen. We citeren hierin alleen de conclusie van een ander artikel van
Francois de Closets, La Vie ótait-elle inevitableP.
In de veronderstelling dat de nieuwe thermodynamische theorie van Prigorine
en Glansdorff door de experimenten en feiten bevestigd wordt, zouden daaruit
deze consequenties volgen:
Ten eerste zouden we moeten ophouden een grens te trekken tussen leven en
niet-leven. Het leven moet beschouwd worden als een bijzondere structuurvorm van de stof, even normaal en even noodzakelijk als de kristalvorm bijvoorbeeld. Ten tweede is de biogenese dus een noodzakelijkheid, en niet het
gevolg, zeker niet uitsluitend, van het toeval. Ten derde moeten we het probleem van het leven op andere planeten in de kosmos herzien.
Wat is er nodig, in dit nieuwe perspectief, opdat er leven zou ontstaan op een
planeet? Enerzijds moet de energietoevoer van de 'moederster' constant en
voldoende zijn; anderzijds mag hij niet te overvloedig worden, want dan zou
de oppervlaktetemperatuur van de planeet te hoog oplopen. Op een planeet
zoals Mercurius b.v. is het leven onmogelijk: zij heeft een temperatuur van
400°C, waarbij macromoleculen, zoals proteinen, onmiddellijk uiteenvallen.
9 Sciences et Avenir, 223, juill. 1966, pp. 444 - 449, 504, 506.
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Omgekeerd ontvangt een planeet zoals Pluto, die te ver van de zon afstaat,
geen voldoende energie om als open systeem te worden behandeld. Tussen
deze twee extremen zijn, op het enorme aantal planeten in onze galaxie en in
de kosmos, alle tussenstadia mogelijk. Men kan zich planeten voorstellen met
een snellere evolutie dan de aarde. Op andere planeten, die minder energie
ontvangen dan de aarde, kan de biogenese trager geweest zijn. In een milieu
echter dat strikt gelijk zou zijn aan de aarde, zou de biogenese volgens precies
hetzelfde ritme verlopen zijn als bij ons. Essentieel in dit alles is, dat op elke
planeet die als open systeem kan gekenmerkt worden, een evolutie moet plaatsgrijpen, trager, gelijk of sneller als op onze aarde, en die zal uitlopen op structuren min of meer gelijk aan het leven dat wij kennen.
De wetenschappelijke verificatie van deze visie zou spoediger kunnen plaatshebben dan de oningewijde denkt. De experimenten, geinspireerd door Prigonieuwe thermodynamische theorie, moeten normaal leiden tot het formuleren van een wet waarin de biogenese van onze aarde een functie is van al
de astronomische, geologische, biochemische en andere factoren waarvan ze
afhankelijk is. Binnen afzienbare tijd nu zullen wij de planeet Mars en Venus
kunnen exploreren. Veronderstel dat wij er zeer primitieve levensvormen aantreffen (of ook maar een allereerste complexificatie van de anorganische stof),
die door de nieuwe wet verklaard kunnen worden, dan zouden we, binnen ons
eigen zonnestelsel, een theorie geverificeerd hebben die we vanzelfsprekend tot
andere planetenstelsels in onze galaxie en in de kosmos mogen doortrekken.
Tenslotte is het evident — zo luidt de laatste paragraaf van Francois de Closets' artikel letterlijk — „dat, volgens deze werkhypothese, het leven in overvloed moet verspreid zijn in het universum . . . . Het is een noodzakelijkheid
van de stof, een stof die een roeping in zich draagt die we totnogtoe nooit
hadden vermoed"10.
Geocentrisme en Christologie
Teilhard heeft deze roeping van de stof steeds vermoed en gekend. Vandaar
zijn verering voor 'la sainte matiêre', waarvan hij, reeds rond 1910 had gevoeld
dat ze gedragen wordt door „une Derive profonde, ontologique, totale, de
l'Univers" n naar leven en 'menselijk' bewustzijn. En daarom stelt hij, in het
tweede gedeelte van La multiplicite des mondes habites de vraag: hoe gaat de
theologie reageren op „de groeiende wetenschappelijke waarschijnlijkheid van
een groot aantal 'centres de pensee' in het heelal?" Hij stelt deze vraag in
verband met twee hoofddogma's van de christelijke theologie: de erfzonde en
de incarnatie.
Wat de erfzonde betreft onderscheidt hij drie posities die onhoudbaar zullen
blijken de dag dat de theorie over de veelvuldigheid der notisferen bevestigd
zou worden. De eerste formuleert hij aldus: alleen onze aarde heeft de erfzonde gekend en zij alleen had dus nood aan verlossing en incarnatie. De
tweede gaat uit van de hypothese van een 'universele' erfzonde, maar houdt
10 ibid., p. 506. Cursivering M. H.
11 Uit Le coeur de la matiere, 1950, nog steeds onuitgegeven.
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dat de incarnatie niettemin alleen op aarde heeft plaats gehad; de andere
'mensheden' zijn er dan wel op de een of andere manier van op de hoogte
gebracht. De derde blijft, tegen de groeiende waarschijnlijkheid van het tegendeel in, koppig affirmeren dat in het immense Universum alleen de aarde
bewoond is en dat er bijgevolg geen probleem bestaat.
Op het eerste gezicht schijnt Teilhard dus, in dit summiere en ongenuanceerde
essay, de incarnatie afhankelijk te maken van de erfzonde, op een manier die
strijdig is met het fundament zelf van zijn theologisch denken, waarin de menswording niet in de eerste plaats gezien wordt als de verlossing van de erfzonde, maar als de bekroning en de diepste zin van heel de schepping. Maar
men bedenke dat hij dit verband van oorzaak en gevolg tussen erfzonde en
incarnatie bier in de mond legt van theologen die het nieuwe probleem willen
wegredeneren, en dat hij zelf trouw blijft aan zijn bekende positie betreffende
de incarnatie.
Hier ligt echter het knelpunt van Teilhards tweede vraag: wat te doen met de
incarnatie in deze nieuwe wereldvisie? Hij schrijft: „In de ogen van de wetenschap wint de wereldvisie veld van de 'centratie' van alle zelfbewust leven dat
in de loop van de tijden in het universum ontstaan is. In de ogen van de
gelovige anderzijds is Christus degene in wie het hele universum convergeert (le Christ .... est celui qui centre et en qui se centre l'Univers tout
entier). We kunnen dus heel gerust zijn. Want ook in de steeds waarschijnlijker wordende hypothese van miljoenen 'bewoonde werelden' in het universum
verandert de fundamentele situatie van de christen niet. Integendeel, hij
vindt het een ongelooflijke verrijking dat hij deze miljoenen notisferen kan
zien als een verheerlijking van dezelfde Eenheid als tevoren Onvermijdelijk
zal het einde van het 'mono-gelsme' (zoals reeds gebeurd is bij het einde van
het geocentrisme) ons eventueel tot herziening en nuancering van een aantal
van onze theologische 'voorstellingen' dwingen. Maar welk belang hebben deze
aanpassingen
als maar het dogma recht blijft dat alle dogma's samenvat:
In Eo amnia constant, in Hem bestaat alles?".
Dit klinkt wel heel mooi, maar het gaat het eigenlijke probleem uit de weg. En
dat probleem lijkt me te zijn: is de incarnatie, in de veronderstelling dat er
andere 'mensheden' in de kosmos bestaan, ja of neen een 'aardse Einmaligkeit'? Ook Teilhard blijft, dunkt me, met een voet vastzitten in een vorm van
'mono-gelstische', ja geocentrische christologie, die de incarnatie 'monopoliseert' voor onze aarde. Is dit juist? Is Gods zelfmededeling en zelf-openbaring
aan onze mensheid, in de aanbiddelijke persoon van Jezus Christus, een monopolie van onze aarde?
In de bittere en onrechtvaardige strijd van de 17e eeuwse theologen en exegeten tegen Galilei prees de wijze kardinaal Roberto Bellarmino de volgende
tactiek aan: „Laat ons eens veronderstellen dat die man gelijk heeft. Hoe
moeten we dan schrift, traditie, magisterium en dogma interpreteren?". Bellarmino's wijze raad werd niet gevolgd, noch in het geval Gallia noch in het
geval Darwin, met al de nefaste gevolgen vandien. Daarom deze schuchtere
poging om Teilhard iets verder door te denken.

553

Leven op andere planeten en christologie

Zoals we reeds zagen, herhaalde Teilhard eigenlijk alleen maar het hoofdthema
van heel zijn theologische wereldvisie: „In Eo omnia constant. Alles is in, voor
en naar Christus toe geschapen". Dit is een prachtige, Paulinische synthese van
schepping en incarnatie, maar dan van een schepping en een incarnatie gezien
in een wereldvisie van de uniciteit van 'het menselijk fenomeen'. Het is juist
die uniciteit die door de nieuwe wereldvisie grondig gewijzigd, ja genegeerd
wordt. Het brengt dus weinig aarde aan de dijk, de formulering van het diepste
religieuze mysterie te herhalen in de terminologie van een oude wereldvisie,
daar waar juist de vraag gesteld wordt: hoe moeten we de incarnatie zien en
formuleren in het licht en in de taal van de nieuwe wereldvisie?
God heeft zich geopenbaard en meegedeeld aan onze mensheid op onze aarde,
of liever, de mensheid is een mededeling Gods van Zichzelf. Deze zich-openbarende zelfgave Gods culmineert voor ons, christenen, in de historische godmenselijke persoon van Jezus Christus. Dit is ons diepste geloof. Maar is er in
de dialectiek tussen de god-menselijkheid van Christus en de god-menselijkheid
van de mensheid in haar totaliteit niet een 'moment' dat we totnogtoe verwaarloosd hebben? Hebben we voldoende geexpliciteerd dat de totale, god-menselijke persoon van Jezus Christus onafscheidelijk verbonden is met, ja genetisch
gegroeid uit de steeds vooraf, van meet of aan vergoddelijkt-gegeven mensheid
met haar totaal verleden, heden en toekomst en met haar wortels in de universele stof van de kosmos? We mogen dit moment toch niet bagatelliseren tegenover het andere, totnogtoe te exclusief beklemtoonde aspect van de vergoddelijking van de mensheid in Jezus, waarin meer 'decreet'-theologie steekt dan
men zich nog altijd realiseert. God heeft 'gewild', zeggen wij, dat de mensen
vergoddelijkt worden in Jezus. Maar wij geven er ons soms geen rekenschap
meer van dat de 'voluntaristische' optiek van de nominalistische epistemologie
(die alle scholen van de middeleeuwse filosofie en theologie veel dieper heeft
besmet dan algemeen wordt aanvaard) deze 'wil van God' tot een decreet-wil
heeft herleid, die waarheid en werkelijkheid willekeurig kan 'maken' of 'tenietdoen'. In de 11 e eeuw schrijft bijvoorbeeld Petrus Damiani: „Ook nu nog kan
God maken dat Rome nooit heeft bestaan". Ook nu nog denken wij soms dat
God kon maken of niet maken, kon decreteren of niet decreteren, dat zijn
Woord mens zou worden in Jezus van Nazareth. God heeft echter niet gedecreteerd, God heeft zichzelf laten groeien tot de totale god-menselijke persoon
van Jezus Christus: de zoon van Maria en van Jozef, kind van zijn yolk, een
yolk dat niet los te maken valt van de geschiedenis van de totale mensheid.
Beide zijn waar: Jezus van Nazareth is de bron, de zin en de bekroning van
onze aardse genese en menselijke geschiedenis, maar hij is tevens uit die genese
en die geschiedenis gegroeid en zal er verder mee vol-groeien tot de pleromatische Christus. Beide momenten werden door Teilhard pakkend in elkaar verweven in een passage van Mon Univers (1924): „Christus is in de verbazingwekkende tijdruimten die aan de eerste Kerstmis voorafgaan niet afwezig, integendeel: ze zijn reeds vervuld van zijn stuwende kracht. Zijn ontvangenis is
het die de kosmische massa's in beweging brengt en aan de eerste stromingen
van de biosfeer hun richting geeft. De voorbereiding van zijn geboorte is het
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die de ontwikkeling van het instinct en het openbloeien van het denken op
aarde bespoedigt. De vreselijke, anonieme inspanningen van de primitieve
mens, de eeuwen van Egyptische schoonheid, de gespannen verwachting van
Israel, het druppelsgewijs vergaarde parfum van de Oosterse mystiek, de eindeloos verfijnde wijsheid van de Grieken, dat alles was nodig opdat op de loot
van Jesse de bloem kon ontluiken. Heel deze voorbereiding was kosmisch en
biologisch noodzakelijk opdat Christus op het toneel van de mensheid kon
verschijnen . Toen Christus in de armen van zijn moeder verscheen, had hij
meteen ook de wereld opgetild"12.
Jezus Christus blijft dus inderdaad de Alpha van de uit en naar God groeiende
mensheid. Maar hij is ook de Omega, d.w.z. alleen de pleromatische, de met de
totale mensheid verbonden Christus is de volledige Christus en deze kan niet
losgemaakt worden, noch van het verleden, noch van het heden, noch van de
toekomst van de totale mensheid in haar totale, ook kosmische verbondenheid
met de totale eenheid in veelheid van de kosmische zelfgave van God. En met
de positieve mogelijkheid voor ogen van deze veelheid in eenheid van de kosmische zelfgave van God, durven we de vraag stellen: met welk recht en op
welke gronden zouden we de openbaring en de zelfgave Gods, de incarnatie,
voor onze aarde monopoliseren? Zou dit geen nieuwe, subtieler vorm zijn van
geocentrisme, van christologisch geocentrisme deze keer? Gaan wij, voor de
derde maal in drie eeuwen en dit keer op kosmische schaal, ons gedragen als
een 'enig kind' dat nooit geleerd heeft, wat het gekregen heeft — in casu
God zelf — met een ander te delen, in een communio die de eigenwaarde niet
vermindert, maar integendeel verhoogt? Galilei heeft ons gedwongen een eerste
vorm van menselijke 'uniciteit', op te geven: het geocentrisme dat de aarde tot
het unieke centrum van het heelal verklaarde. Een tweede vorm van 'uniciteit'
ihebben we op moeten geven toen Darwin ons duidelijk maakte dat we niet
behoorden tot een unieke, geprivilegieerde soort van wezens, 'rechtstreeks'
door God geschapen zo naar lichaam als naar ziel. Nu zullen we waarschijnlijk
van onze derde en meest fundamentele 'uniciteit' of moeten zien: die van 'enig'
kind van God te zijn tout court.
De kerkvaders spraken graag over de individuele menselijke persoon als over
een 'imago Dei', een beeld van God. Maar is er niet een diepere en meer
primordiale imago Dei: de communio van mensen, waarin de individuele persoon pas tot voile rijpheid en rijkdom open kan bloeien? Zou de imago Dei
niet in de eerste plaats de totale mensheid zijn, waarin de menselijke persoon
niet wordt opgelost of verminderd, maar integendeel zijn voile persoonsdimensies bereikt? En waarom zouden we, op het vlak van een mogelijke en waarschijnlijke veelheid in eenheid van vergoddelijkte 'mensheden' in de immensiteit
van de kosmos, met zijn miljarden galaxieen, elk met zowat honderd miljard
sterren, niet even goed kunnen spreken van een veelheid van 'beelden van
God'? God wordt daardoor niet kleiner, niet minder een en uniek, alleen onze
mensheid verliest haar laatste en diepst gewortelde eigenwaan van uniciteit.
En in de god-menselijke persoon van Jezus Christus wordt niet de Godheid
12 Oeuvres IX (Science et Christ), Seuil, Paris, 1965, pp. 89 - 90.
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verkleind of vermenigvuldigd, alleen wordt zijn menselijkheid betrokken op
een nog immensere capaciteit van goddelijke zelfmededeling en zelfopenbaring,
juist zoals de altijd reeds van meet of aan gegeven vergoddelijking van onze
eigen mensheid slechts in een hogere eenheid in veelheid van 'imagines Dei'
wordt opgenomen.
Natuurlijk zal dit nieuwe perspectief de theologie verplichten opnieuw dieper
in te gaan op het dogma van Jezus' god-menselijkheid. Ze zal moeten laten zien
hoe er ook in deze realiteit een mogelijkheid van 'veelheid in eenheid' ligt. Zij
zal wellicht een aantal prerogatieven van de al te individueel gedachte godmenselijke Jezus van Nazareth moeten overdragen op de totale, pleromatische
Christus, die dialectisch verweven is met de totale, altijd reeds vergoddelijkt
gegeven en kosmisch-verbonden mensheid, waarvan hij tegelijk oorsprong, volledig zelfbewustzijn en zelfrealisatie, en naar voltooiing groeiende zin en zingever is.
Tot die totale Christus richtte Teilhard, op het einde van Le Coeur de la
MatQre, zijn boven reeds vermelde geestelijke autobiografie van 1950, het
ontroerende gebed, PriiTe au Christ toujours plus grand, waaruit we enkele
passages aanhalen om te ibesluiten: „Heer, met heel mijn wezen en in heel mijn
leven ben ik U blijven zoeken en vinden in het hart van de Universele stof . . . .
Onder de gedaante van een klein kind, in de armen van zijn Moeder, — overeenkomstig de grote wet van het geboren worden zijt Gij binnengetreden in
mijn kinderziel, Jezus. Door en in uw Kerk hebt Gij in mij uw groei herhaald
en doorgetrokken . . . . tot een Alomtegenwoordigheid die . . . . alle andere
menselijke aanwezigheid doordringt en bezielt. Dat alles omdat Gij.... door
uw Verrijzenis, de sleutelpositie hebt ingenomen van het totale Centrum waarin alles wordt vereeuwigd . . . . En sinds die dag zijt Gij voor mij geworden,
niet alleen degene die was en die is, maar vooral Degene-die-zijn-za! Heer
van mijn kinderjaren en Heer van mijn levensavond — God die in Uzelf voltooid zijt en toch voor ons steeds blijft geboren worden — Gij die de Evolutie
richt en er tevens door wordt opgebouwd (Dieu acheve pour soi, et cependant,
pour nous, jamais fini de naitre, — Dieu.... evoluteur et evolutif): Gij zijt de
enige God die wij nog kunnen aanbidden. Maar ik smeek U: verdrijf eindelijk
de wolken die U nog verbergen, zowel die van vijandige vooroordelen als van
een onvolwassen geloof . . . . 0 Christus die steeds groter wordt"I3.
De godheid van Christus kan niet groter worden, maar zijn mensheid kan wel
opgenomen worden in een groter vergoddelijkt geheel dan onze eigen aardse
mensheid. Hier ligt dan misschien een opgave voor een theologie en een exegese die mensen zoals Hoyle, Prigorine en Teilhard hopelijk niet meer zullen
behandelen zoals ze Galilei, Darwin . . . . en Teilhard behandeld hebben.

13 Het volledige gebed vindt men in: P. Teilhard de Chardin, Je m'explique. Textes choisis
et ordonnes par J.-P. Demoulin, Seuil, Paris, 1966, pp. 223 - 225, en in Revue du Clerge
Africain, mars 1966, pp. 144 - 146_

Een nieuwe psalmvertaling

Tevje in de musical Anatevka zegt voortdurend: „Zoals het goede boek
zegt .", en hij citeert gul en vrij uit de Schrift, waar hem dat te pas komt.
Joden, en rechtzinnige protestanten, kunnen met bijbelspreuken Leven, al gaat
dat bij de laatsten gepaard met een heilig respect voor de tekst, ook zoals die
gestold is in het hoogdravend jargon der vaderen. De Tale Kanaans heeft een
eigen idioom en eigen woorden, dat weten alle predikanten. Maar ook bijbelvertalers beseffen dat, en zij hebben moeite zich aan de heerschappij van die
taal te ontworstelen, voelende dat hier rechtzinnigheid gemakkelijk naar eigenzinnigheid voert. Zij moeten kiezen tussen hun eerbied voor de tekst en die
voor de lezer. Kiezen zij voor het eerste, dan vertrouwen zij als Tevje op de
autonome werking van taal in de kerk. Kiezen zij het tweede uitgangspunt,
dan houden zij bij hun arbeid die mensen voor ogen voor wie de officiele
bijbeltaal ver weg is, maar die toch zo graag nog heden ten dage lets met hun
bijbel willen doen.
Met deze bedoeling zijn de volgende psalmen vertaald. Het zijn er vier uit een
verzameling van 50, die binnenkort gaat verschijnen 1 . Ze zijn van de hand van
Huub Oosterhuis en Michel van der Plas, in samenwerking met H. Renckens
en P. Drijvers, die vooral het exegetische speurwerk verrichtten. Het is een letterlijke vertaling, dat wil zeggen een precieze weergave van wat in de grondtekst staat. Maar met dat uitgangspunt alleen kan men nog alle kanten op.
Men kan met grote kennis van zaken recht doen aan het Hebreeuws, terwijl het
Nederlands daarbij geweld lijdt. De psalmvertaling van prof. J. Van der Ploeg
o.p. (1963) is daarvan een triest voorbeeld. Men kan ook zowel Nederlands als
Hebreeuws pogen te sauveren, en daarbij aanleunen tegen de geijkte woorden
en zinsconstructies der traditie, zoals de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap doet (1959). Het nieuwe van de vertaling waarvan deze vier psalmen een specimen zijn, schuilt in de combinatie van een aantal factoren, die
misschien het beste aan een voorbeeld kunnen worden toegelicht. Hier volgen
de verzen 5 en 6 van psalm 11, in de vertaling van achtereenvolgens v. d. Ploeg,
het NBG, en Oosterhuis c.s.
1 Vijftig psalmen, Proeve van een nieuwe vertaling, door Huub Oosterhuis en Michel van
der Plas, in samenwerking met P. Drijvers en H. Renckens. — Ambo, Utrecht, 1966, 96 pp.,
f 5,90. Verschijnt medio maart.
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„Jahweh onderzoekt rechtvaardige en zondaar
en wie het onrecht liefheeft haat Hij diep.
Over de zondaars laat Hij het regenen
vurige kolen en zwavel;
en een hevige stormwind
is de beker die hun deel is".
„De Here toetst den rechtvaardige en den goddeloze;
en wie geweld bemint, dien haat Hij.
Hij regent op de goddelozen vurige kolen en zwavel,
schroeiende wind is het deel van hun beker".
„Goeden en kwaden doorschouwt Hij,
aanstichters van terreur
verafschuwt Hij hartgrondig.
Dat soort krijgt van Hem
stortbuien vuur en zwavel,
gloeiende woestijnwind
krijgen zij voor hun dorst".
'Goeden en kwaden' zegt deze vertaling. Ze kiest het meest directe woord in
plaats van ietwat verstarde termen. In het woord 'aanstichters' graaft zij dieper
dan de andere vertalingen, en laat het handelend aspect dat het Hebreeuwse
' zij die beminnen' aankleeft, meeklinken. Zo is ook 'geweld' gewelddadigheid,
dus 'terreur'. Dezelfde zorg om het Hebreeuwse beeld in zijn oorspronkelijkheld to herstellen, vindt men terug in het woord 'woestijnwind', waar gekozen
is voor de in de grondtekst gerechtvaardigde associatie met de 'samum', een
gloeiende wind in de woestijn. Sprekende, levende taal wil deze vertaling
brengen, en zij zegt dan ook 'dat soort', in plaats van de matte herhaling 'de
zondaars', en het voor ons niet meer toegankelijke 'is het deel van hun beker'
vervangt zij door het plastische 'krijgen zij voor hun dorst'.
Opvallend is de ritmische bewerking tot eenvoudige heffingsverzen, die de
psalmen opnieuw als gedichten herstelt, en de vertaling voor de liturgie bruikbaar maakt. De grote winst van dit literair doorwrocht werkstuk is, dat de
psalmen, van kerkelijk jargon en cliché ontdaan, herkenbaar worden als ons
eigen gebed. Ze zijn uit een isolement verlost. Men beleeft de emoties, angst
en verrukking van de joodse bidder mee, en op zijn ritmisch spreken ademt
het eigen hart.
T. van der Stap
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Psalm 11

Mijn schuilplaats is bij Hem.
Waarom dan gezegd:
„vogel, vlucht naar de bergen;
daar, die man zonder God
spant zijn boog, legt aan,
schiet in de nacht, wil onschuld
treffen in het hart.
Scheuren de fundamenten,
wat baat dan goedheid nog".
God, in zijn heilig huis,
Hij op zijn troon in de hemel,
zoekt met zijn ogen de wereld,
toetst de kinderen van Adam.
Goeden en kwaden doorschouwt Hij,
aanstichters van terreur
verafschuwt Hij hartgrondig.
Dat soort krijgt van Hem
stortbuien vuur en zwavel,
gloeiende woestijnwind
krijgen zij voor hun dorst.
Hij, de waarachtigheid zeif,
heeft de waarachtige lief.
Onschuld zal Hem aanschouwen.

T. van der Stap
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Psalm 32

I
Gelukkig is de man
wiens ontrouw is vergeven,
wiens kwaad vergeten is.
Geluk voor hem, als God
zijn zonden niet meer telt,
als hij bekennen durft:
ik heb gezondigd.
Zolang ik doof was voor
de stem van mijn geweten,
werd ik verteerd van binnen,
vluchtte in zelfbeklag.
Uw hand woog zwaar op mij,
dagen en nachten lang.
Mijn krachten kwijnden weg
zoals een mens wegkwijnt
onder de zomerhitte.
Maar toen kon ik mijn kwaad
niet meer voor U verbergen.
1k dacht: ik ga naar Hem,
zeggen wat ik gedaan heb —
en Gij hebt mij vergeven.
Daarom mag elke mens
die in uw naam gelooft,
vertrouwvol tot U gaan,
zolang Gij U laat vinden.
Al breekt een zondvloed los,
hem zal niets overkomen —
Gij hebt toch ook mijn angst
bezworen, Gij zijt zelf
de ark van mijn behoud.
Het lied van uw verlossing
is overal om mij heen.
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II
Zo spreekt de Heer uw God:
„Ik zal u wegwijs maken,
mijn raad zal ik u geven
mijn ogen zijn op u:
wees toch niet redeloos
en koppig als een ezel,
een paard dat men met sporen
en teugels moet bedwingen —
het zou u slecht vergaan".
Ontvlucht uw God, gij vindt
ellende overal,
maar geeft gij u gewonnen,
Hij zal genadig zijn.
Mensen van goede wil,
Hij is een bron van vreugde,
verheugt u dan in Hem
met een gelouterd hart.

T . van der Stap
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Psalm 97

Koning is onze God,
alle stranden der aarde
lachen en juichen van vreugde.
Hij woont in nacht en wolken,
gerechtigheid en waarheid
schragen zijn koningstroon.
Vuur gaat voor Hem uit,
brandt zijn vijanden weg.
Het weerlicht over de wereld.
De aarde heeft het gezien.
De aarde kronkelde en steunde
als een barende vrouw.
Bergen smelten als was
waar onze God verschijnt,
heer en meester op aarde.
De hemelen hebben verkondigd,
de heidenen hebben aanschouwd
zijn liefde in voile luister.
Schande over de mens
die zich voor beelden buigt,
die zich beroemt op niets.
Alle beelden van goden
buigen toch zelf, ja knielen
voor onze God in het stof.
Sion heeft het gehoord,
de steden van Juda juichen
dat Gij hun redder zijt,
o, allerhoogste God,
meer en groter zijt Gij
dan alle aardse goden.
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Alwie boosheid haat
wordt van God bemind.
Hij bewaart hun hart.
Hij zal zijn geliefden
eens voorgoed bevrijden
uit de greep van het kwaad.
Licht is uitgezaaid
voor Gods gerechte vrienden,
vreugde zal ontbloeien.
Vrienden, weest verheugd
en verkondigt zijn naam
boven alle namen.

Psalm 124

Terecht kan Israel zeggen:
was God niet voor ons geweest
toen de mensen tegen ons waren,
was God niet voor ons geweest,
ze hadden ons levend verslonden,
wij waren verbrand in hun woede,
het water had ons besprongen,
de vloed ons meegesleurd,
en in de kokende golven
zouden wij zijn vergaan.
Maar God, Hij zij geloofd,
heeft ons gespaard voor hun tanden,
Wij zijn ontsnapt, als een vogel
aan het net van de vogelaar;
het net is gescheurd
en wij zijn gevlogen —
Onze hulp is de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.

T. van der Stap
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Dit is de titel van een speciaal nummer van het maandblad voor evangelic en
cultuur Wending, verschenen in november 1966 en gewijd aan het thema christendom en jodendom.
Die titel is zeer mooi gekozen, want in de loop der eeuwen is er veel te weinig
aan gedacht, dat Joden en Christenen broeders zijn, — zonen van een Vader.
Uiteraard denkt men bij die titel direct aan de gelijkenis van de verloren zoon
(Luk. 15, 11 - 32) en aan die van de twee zonen in Mat. 21, 28 - 32. Deze gelijkennissen werden — aldus schrijver van de inleiding — door de Kerkvaders op
een anachronistische wijze uitgelegd als betrekking hebbende op Kerk en Synagoge, terwijl er in die tijd nog geen kerk naast de synagoge bestond.
Evenwel was de patristische interpretatie van die gelijkenissen „niet het eerste
motief om aan de bundel deze titel mee te geven". Veeleer wordt erdoor gezegd
„dat wij bij het denken over de verhoudingen jodendom en christendom niet
van hun gelijkheid — twee zonen zijn het immers, — maar wel van hun gelijkwaardigheid willen uitgaan". Ik neem aan dat de schrijver bedoelt te zeggen:
van de gelijkwaardigheid van joden en christenen als mensen, als schepselen
Gods, als zonen van de ene Vader. Waar eeuwenlang op de joden is neergezien
en getrapt, en waar hun mensheid in onze eigen tijd door Hitler en de zijnen
als zo minderwaardig is verklaard dat zij uitgeroeid dienden te worden, — kan
men niet met genoeg klem op de gelijkwaardigheid van joden en christenen,
(maar ook van alle andere mensen) als mensen wijzen. Daarentegen lijkt het mij
zowel van joods als van christelijk standpunt moeilijk houdbaar dat 'jodendom'
en 'christendom' als zodanig en verstaan als religie of geloofsweg in voile zin
'gelijkwaardig' zouden zijn. Dit niet alleen, omdat de christenen — met Paulus
— uitgaan „van het geloof in het radicaal-nieuwe, dat geschonken is, vanwaaruit het oude wordt belicht en de•Orlicht en zo in zijn wezenlijke bedoelingen in
verleden en heden duidelijk wordt" (Prof. Dr. M. De Jonge: De apostel Paulus,
dienaar van Christus Jezus en leerling van GamaliEl, p. 556), en omdat voor de
jood de toestand feitelijk zo is „dat jodendom en christendom als twee geloofshoudingen min of meer tegenover elkaar staan" (H. Van Praag: Hoe leest men
als jood het nieuwe testament? — p. 563), maar, omdat men eigenlijk niet zo
maar, zonder meer van 'jodendom' en 'christendom' kan spreken. In de middeleeuwen zou dat nog mogelijk geweest zijn, alleen heette het toen 'kerk en syna-
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goge'. Nu kennen we veeleer een in vele kerken verscheurde christenheid en een
in twee grote stromingen uiteenvallend joods yolk. Deze stromingen zijn in zich
ook weer verdeeld. De liberale israelische theoloog Schalom ben Chorin zei mij
eens, dat het verschil bij de joden tussen orthodox en liberaal groter was dan bij
ons tussen katholiek en protestant. — Mogelijk ligt in deze innerlijke verscheurdheid een soort negatieve 'gelijkwaardigheid' van 'jodendom' en 'christendom' . . . Iets anders is m.i. de vraag naar de gelijke waarden, waarvan zowel
het jodendom in zijn verschillende facetten als het christendom in zijn diverse
schakeringen uitgaan en leven en op grond waarvan beide inderdaad als twee
zonen van dezelfde Vader — en in die zin als gelijkwaardige gesprekspartners
— gezien kunnen worden.
Dit motief van de twee zonen, aldus de inleider, is ouder dan de gelijkenissen.
Het is al aanwezig in de aartsvaderverhalen: Jacob en Ezau — maar ook hier
geen 'gelijkwaardigheid', evenmin als in het verhaal van Kain en Abel, waarbij
dit laatste helaas in onze eigen tijd op een al te bloedige wijze herleefd is. „Zo
kristalliseren zich rondom dit motief allerlei mogelijkheden, die in gedachten
gehouden moeten worden wanneer U deze bundel ter hand neemt en leest.
Wat volgt op deze woorden 'Iemand had twee zonen' en wat kan er op volgen?
Het is de bedoeling, dat wij zelf het verhaal verder schrijven" (p. 505).
Hoe hebben de auteurs van deze bundel dit nu gedaan? Men zou kunnen zeggen, dat de eerste vier artikelen (K. H. Kroon: Over het nieuwe testament als
joods getuigenis. — K. A. Deurloo: De midrasj en het nieuwe testament; —
prof. dr. M. A. Beek: De vondsten bij de dode zee en hun betekenis voor jodendom en christendom; — prof. dr. M. de Jonge: De apostel Paulus, dienaar van
Christus Jezus en leerling van Gamaliel) het 'ouderlijk huis' willen beschrijven
waarin de jongste zoon, — het christendom, — is geboren en waarin hij zijn
prilste jeugd heeft doorgebracht. Dit 'ouderlijk huis' is heel duidelijk het joodse
y olk ten tijde van Jezus, — verdeeld in bijna evenveel stromingen als nu. De
H. Schrift, die in dit 'ouderlijk huis' gelezen werd, was — ook voor de jongste
zoon — het Oude Testament! En dan te denken dat „nog altijd hele scharen
van theologen en gemeenteleden doorgaan met te vragen wat wij 'als Christenen
aan het Oude Testament hebben' en wat wij uit dat Oude Testament moeten
'verkondigen' ". Ds. Kroon ziet hier duidelijk een parallel met die andere vraag
of 'de Joden nog Gods uitverkoren yolk zijn' (p. 510). Voor de jongste zoon
echter, wiens mentaliteit door het oudtestamentische denken gevormd was,
stond een andere vraag centraal, — nl. inhoeverre de volkeren reeds bij God en
Zijn y olk Israel hoorden (ibid.), een vraag, die ook de heidenapostel Paulus
zijn hele leven lang heeft bezig gehouden en geinspireerd.
Zoals de drie wijzen uit het Oosten via de schriftgeleerden van Jerusalem tot de
'Koning der Joden' naar Bethlehem kwamen, zullen in alle eeuwen de christenvolkeren dichter bij de messias komen, naar mate zij meer vertrouwd raken met
het hebreeuwse denken en de joodse schriftuitleg, waarvan men een rijke neerslag kan vinden in het N.T. Deurloo toont enkele markante voorbeelden
van de zogenaamde midrasj-exegese in het N.T. en vergelijkt ze met soortgelijke
midraschim in de targoem (= arameese bijbelparafrasering). En prof. De

565

'lemand had twee zonen

Jonge schildert ons Paulus als leerling van Gamaliel, die volgens de regels der
kunst de schrift interpreteert, maar toch telkens 'andersom moet leren denken',
„omdat hij ze heeft leren zien in het licht van wat nu gekomen is" (p. 557).
In dit verband ware het m.i. nuttig geweest niet alleen vanuit de targoem voorbeelden van joodse exegese aan te wijzen in het N.T., maar ook vanuit de zeer
gevarieerde schriftuitleg die bij de leden van de joodse Qumransekte bloeide,
met name vanuit het Damascusdocument.
Wat prof. De Jonge zegt omtrent Paulus (p. 557) geldt ook voor de overige
nieuwtestamentische schrijvers. Hun ... „redeneertrant kan de onze niet meer
zijn en in het hedendaagse gesprek tussen Joden en Christenen zullen wij uitspraken uit de schrift anders hanteren dan hij" [zij) (en dan het jodendom van
zijn dagen).
De problematiek, die van hieruit ontstaat voor het joods-christelijk gesprek,
had, dunkt mij, minstens aangestipt moeten worden. Prof. Grossouw, geciteerd
door De Jonge (p. 55614) heeft erop gewezen, dat de joodse methode van
schriftverklaring ten tijde van Paulus — zowel bij hem als bij zijn opponenten
— ligt op een ander vlak dan onze 'wetenschappelijke' manier van exegese:
„zij veronderstelt een bepaalde visie, een haar voorafgaand geloof. In het licht
van die geloofsvisie, bijvoorbeeld de christelijke van Paulus, is zulk een schriftverklaring juist, terwijl zij bijvoorbeeld in het licht van het Joodse geloof kant
noch wal raakt". Men kan hierbij de vraag stellen of dit 66k geldt voor de
joodse toehoorders van de prediking van Paulus en de andere Apostelen, die
juist in woord en geschrift door gebruikmaking van verschillende der toen
gangbare 'technieken' van joodse exegese bij hun hoorders of lezers het geloof
in Jezus als de beloofde Messias wilden wekken? Zou hier dan sprake moeten
zijn van een in bepaalde joodse mensen reeds aanwezige dispositie tot dit
geloof? . . . . Hoe dit ook zij, het probleem van 'belofte en vervulling' stelt ons,
christenen, vandaag met het oog op onze moderne, wetenschappelijke bijbeluitleg enerzijds en de geheel andere exegetische methodes der nieuwtestamentische en oudtestamentische schrijvers, voor niet geringe moeilijkheden. Waar
in het gesprek met de Joden nog bij komt, dat wij alleen de liberale Joden meer
of minder op hetzelfde vlak van de in onze dagen gangbare exegetische methode kunnen ontmoeten. De orthodoxe Joden staan daarvoor over het algemeen
niet open. Toch is ook hier de „Geest, die waait waar Hij wil" reeds bezig joden
en christenen dichter bij elkaar te brengen. „Joden ontdekken meer thora in het
evangelie, christenen meer evangelie in de thora". Drs. Van Praag voorziet en
hoopt, dat binnen twintig jaar joden en christenen in groten getale samen thora
en evangelie zullen gaan lezen. „In het Amsterdamse Leerhuis zijn wij er al
mee begonnen" (p. 564).
Om meteen bij zijn (eerste) artikel te blijven stilstaan: hoe leest men als food
het nieuwe testament?

Nadat de eerste vier artikelen ons een beetje in het 'ouderlijk huis' rondgeleid
hebben, waarin de jongste van de twee broers geboren is, tezamen met de
oudste, — Prof. Beek toonde daarbij nog aan, dat de jongste zoon in ieder
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geval niet in de 'Qumranhoek' van dit 'ouderlijk huis' is geboren, (p. 543) —
weet ik het artikel van Van Praag niet goed te plaatsen, nl. in verband met het
door de auteurs verder te schrijven verhaal van de twee zonen. Immers, de
Jood, die hier aan het woord is, is niet identiek met de oudste zoon. Wel behoort hij helemaal tot het geslacht van de oudste; maar hij is een nazaat van
hem, vele eeuwen later. Het gelaat van dit familielid van de oudste zoon, —
inzoverre het zich in het artikel van Van Praag aftekent, — draagt in alles de
sporen van de daartussen liggende eeuwenlange geschiedenis. Waarschijnlijk
zou dan ook v6Or dit artikel het „stuk . over de kerken en de joden in de
Europese geschiedenis" ingelast zijn, — „een kleine kroniek van vervreemding
en ontmoeting, van broederschap en haat", ware het niet, dat dit stuk op het
laatste ogenblik door ziekte van de schrijver niet geschreven kon worden. (Inl.,
p. 507). Dit is erg jammer, want aldus missen m.i. al de volgende artikelen een
dragende onderbouw. De lezer wordt plotseling en zonder overgang gelijk
eens de profeet Habbakuk bij de haren gegrepen, over een afgrond van vele
eeuwen door de lucht meegevoerd en staat plotseling oog in oog met een
andere Daniel, die de leeuwenkuil te Babylon heeft mogen overleven.
Natuurlijk kunnen die lezers die zich al geruime tijd in de 'familiekronieken'
van jodendom en christendom hebben verdiept, de door het wegvallen van het
historisch artikel ontstane lacunes zelf opvullen. Maar of dit van alle of zelfs
de meerderheid der lezers van Wending verondersteld of van hen gevraagd mag
worden? Naar mijn mening zou het nuttig geweest zijn aan het artikel van Van
Praag niet alleen een artikel over de feitelijke ontmoetingen en/of wrijvingen
tussen de kerken en de joden in de europese geschiedenis, maar ook een of twee
artikelen over de interne familiegeschiedenis der beide zonen te laten voorafgaan. Het gelaat van de nazaten van beiden is immers getekend zowel door
hun smartelijke en zo zwaar belaste verhouding de eeuwen door, als ook door
de interne religieuze, culturele en sociale groei der joodse en christelijke families.
Dit alles moet men nu echter in de artikelen vijf tot en met dertien minstens
globaal weten, om deze artikelen ten voile te kunnen apprecieren. Zo b.v. wanneer Van Praag zegt (p. 558) dat het verschil tussen jodendom en christendom
niet gelegen is in „het niet-aanvaarden van teksten en personen in het kader der
heilsgeschiedenis" maar een zaak is „van verschillend geestelijk klimaat waarin
beide groepen Leven". Achter deze woorden staat de hele religieuze ontwikkeling
van jodendom en christendom de eeuwen door, met de religieuze verscheurdheid die heden ten dage beide kenmerkt. En wanneer Van Praag zegt, dat er
zeer verschillende antwoorden mogelijk zijn op de vraag of Jezus de Messias
was, zonder in conflict te komen met de joodse traditie, — hij noemt er zelf
negen (a t/m i, pp. 558 - 559) — zou men moeten weten of en bij Welke sector
in het jodendom een of meerdere antwoorden horen. Sommige antwoorden
lijken mij nl. eerder individueel. In andere antwoorden kan men de stem van
het orthodoxe Jodendom beluisteren of bepaalde stemmen uit het liberale.
Bovendien staat achter al die antwoorden een hele ontwikkeling in het joodse
denken omtrent Jezus van Nazareth.
En zo kan men doorgaan. „De Vaticaanse houding tegenover de joden en
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tegenover de staat Israel is zeer gecompliceerd, verziend en bijziend tegelijk
en sterk historisch gebonden, schrijft Mgr. Dr. A. C. Ramselaar in zijn boeiend
artikel over Het Tweede Vaticaans Concilie en de Joden (pp. 572/3). Hij noemt
dan ook enige van de redenen tot verzet tegen de verkiaring omtrent de Joden,
— zoals de arabische tegenstand, een bijzondere gevoeligheid voor de Heilige
plaatsen, wanvoorstellingen omtrent de joden uit het verleden — de contrareformatorische Kerkopvatting „waarin het joodse yolk als Volk Gods totaal
heeft afgedaan en de middeleeuwse opvatting van het om de godsmoord gevloekte jodendom", verder het hellenistische verzet der oosterse kerken tegen
het jodendom. „Te vaak is ons de strijd v6Or de vier grate Concilies voorgesteld als een speculatieve strijd binnen het christendom over de vraag, hoe de
bij belle gegevens in overeenstemming waren te brengen met de griekse wijsheid.
De theologische passie van de kerkvaders werd echter veel meer bepaald door
het levend joods verzet tegen het christendom en de opvattingen van de jodenchristenen, die met name in het arianisme tot uiting kwamen". Een ietwat
uitvoeriger uiteenzetting van al deze achtergronden zou ertoe bijgedragen
hebben het geestelijk klimaat te verduidelijken, waarbinnen bij de katholieke
familietak van de nazaten van de jongste zoon zulke hevige discussies omtrent
de jodendeclaratie konden ontbranden. Nadere informaties omtrent het theologische denken met betrekking tot de Joden binnen de protestantse familietak
(vanaf Luther via hofprediker Stocker tot aan de 'Oecumene') hadden ook aan
het overzicht van Ds. G. H. Ter Schegget over de (belangrijkste) oecumenische
uitspraken over Israel (sinds 1945) — jin zijn artikel kneel en de Oecumene] —
een nuttige onderbouw gegeven. Dat hadden zij ook, wat betreft het zg. 'christelijk antisemitisme' aan de bespreking door Abel J. Herzberg van de Recente
literatuur over het antisemitisme. Voor de rest wordt er in de door hem besproken boeken toch meer of minder ver in de geschiedenis teruggegrepen. Dit geschiedt echter helemaal niet in de nuttige maar nogal droge opsomming van
Dr. J. van Goudoever over Het gesprek tussen joden en christenen, — het zou
echter zijn artikel, vooral zijn kanttekeningen bij dit gesprek, buitengewoon
verlevendigd hebben. Wat betreft het joods-christelijk gesprek in Oostenrijk zijn
de door hem verkregen inlichtingen niet volledig. De 'Aktion gegen den Antisemitismus' is inderdaad geen plaats voor het theologisch joods-christelijk gesprek. Daarvoor bestaat de 'christlich-jildische Koordinierungsausschuss' met
als bezielende kracht Univ. Prof. Dr. Kurt Schubert (Prof. voor Judaica) die
zich al lang persoonlijk inzet voor een beter verstaan tussen christenen en
joden. De referaten van een door deze Ausschuss in 1965 georganiseerd joodschristelijk Symposion zijn in boekvorm verschenen: Judentum und christlicher
Glaube. Zum Dialog zwischen Christen und Juden. (Klosterneuburger Buchund Kunstverlag).
Het kan interessant zijn, de kanttekeningen die Pater Clemens Thoma SVD,
uitgever van bovengenoemd bock, in zijn inleiding plaatst bij het hedendaagse
joods-christelijk gesprek, te vergelijken met die van Ds. van Goudoever. Om de
richting aan te duiden, waarin het joods-christelijk gesprek zich ontwikkelt
noemt Ds. v. Goudoever vier punten (pp. 612 - 613):
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1. In de joodse wereld is een wetenschap ontstaan die zich bezig houdt met het
N.T. en met de oorsprongen van het christendom. (Prof. Flusser, Jerusalem, en
Prof. Sandmel, Cincinati). Deze joden blijven toch jood, evenals er christenen
zijn die het N.T. lezen tegen de achtergrond van het O.T. als 'joods boek' en
toch christen blijven. Hier is volgens Ds. v. Goudoever een nieuwe situatie ontstaan, waar feitelijk het 'gesprek' ophoudt en beide partners samen overgaan
tot 'lernen'. (Wat men onder dit joodse begrip 'lernen' te verstaan heeft, wordt
aan de oningewijde lezer niet nader uitgelegd. Waarschijnlijk moet ook de
experientie eerst nog uitwijzen hoe door joden en christenen samen bijbel
'gelernt' kan worden).
2. In de laatste tijd wordt vaak de term 'foods-christelijke traditie' gebruikt,
„juist ook in verband met de achtergronden van de Europese cultuur en de
secularisatie". Het is noodzakelijk, duidelijk te maken, wat hiermee bedoeld
wordt. Wat betekent traditie als zodanig, wat in de joods-ehristelijke traditie
Thora, wat messianisme?
3. Ds. v. Goudoever sluit zich aan bij degenen, die gepoogd hebben de Islam
bij het joods-christelijk gesprek te betrekken.
4. Door een grondige bestudering van de geschiedenis zal men ertoe komen
vooroordelen te corrigeren of prijs te geven (beter informatie omtrent de joden
in school- en catechisatieboekjes).
Pater Clemens Thoma nu maakt de volgende kanttekeningen bij de algemene
situatie van het huidige joods-christelijke gesprek:
a. het is simplificatie en miskenning van de moeilijkheden van de dialoog,
wanneer beweerd wordt, dat het jodendom de religie van het O.T. zou zijn, en
dat joden en christenen op grond van het hun gemeenschappelijke O.T. tot een
gesprek kunnen komen. Het jodendom is veeleer de religie van het O.T. zoals
dit door de Talmud wordt uitgelegd. Bovendien heeft het zich in de ontmoeting
met verschillende (geestes)stromingen in de loop der eeuwen verder ontwikkeld.
Ook het huidige christendom is niet zonder meer identiek met de christengemeenten van de eerste eeuw.
b. het gesprek met Israel mag geen liefhebberij worden van bepaalde groepen,
noch mag men zeggen, dat dit gesprek weinig zin heeft, daar er van joodse kant
niet voldoende bereidheid tot een echte dialoog bestaat. Inderdaad kan men bij
joden haast niet de overtuiging aantreffen, dat zij voor hun eigen 'Selbstverstandnis' van de christenen afhankelijk zouden zijn. (vgl. Van Praag in Wending, p. 561: Een Christen vergeet namelijk „dat Israel conditio sine qua non
voor de Kerk is, maar niet omgekeerd de Kerk voor Israel"). Toch zijn de
joodse tradities geen verstarde anti-christelijke fronten. Men vindt echte bereidheid aan joodse kant om alles te revideren, wat met betrekking tot het christendom verkeerd gedaan of gezien is.
Ook in oecumenisch opzicht is het gesprek met Israel geen luxe. Vanuit het
O.T. en in confrontatie met het jodendom springen de „binnenchristelijke en
interconfessionele tegenstellingen" pas goed in het oog, terwijl tevens de eerste
'Ansatze' voor mogelijke oplossingen zich aanbieden. Op die manier zou het

569

'Iemand had twee zonen

jodendom tot 'n soort archimedisch punt voor het christendom kunnen worden.
c. de hevigste joodse polemiek tegen het christendom concentreert zich vandaag niet meer op de persoon van Jezus, maar op Paulus en zijn polemieken
tegen de wet.
Hier zal men er vooral op moeten letten, dat het gesprek niet verzandt in
overwaardering van de ene religie ten ongunste van de andere. Het is vooral
het „tijdgebonden gemeenschappelijke en het onafdingbare" dat aangetoond
dient te worden. Ook moet men .begrijpen, dat de joodse gesprekspartner vanuit
een ander standpunt redeneert en daarom ook andere 'Anliegen' te berde
brengt dan de christelijke gesprekspartner. Zo gaat hem b.v. de erkenning en
gelijkwaardigheid van het joodse geloof veel meer ter harte dan de vrijspraak
der joden in de tijd van Christus. (Judentum and christlicher Glaube, pp. 15 18).
Om nu tot het verhaal van de „twee zonen" terug te keren. Wij zijn in het
Wending-nummer niet in staat gesteld het uiteengaan van de familie van de
oudste zoon en de familie van de jongste zoon en hun interne ontwikkelingen
in de loop der eeuwen (minstens globaal) te volgen. In de artikelen van Van
Praag, Mgr. Ramselaar, Ds. Ter Schegget en Ds. v. Goudoever zien wij echter
hoe bij hun nazaten in onze eigen tijd een bepaalde opening naar elkaar toe, een
bepaalde orientering van de ene familie op de ander bezig is zich te ontwikkelen. Bij de christenfamilie schijnt dit alles veel meer opwinding te veroorzaken
dan bij de joodse. „In zijn beoordeling van de Kerk gaat Israel uit van het
Noachitisch Verbond, dat voor alle mensen geldt. De christen mag messiaans
leven, de jood zal hem ervoor hoogachten. Maar, voor hem hoeft hij het heus
niet. Hij kan volstaan met noachitisch te leven, dat wil zeggen de eerbied voor
het leven te betrachten" (p. 561). Hieruit spreekt de typisch joodse gelatenheid
t.o.v. de christenen. Fel wordt men alleen, wanneer christenen „vaak in beginsel
naar het Messiaans Verbond pretenderen te leven, maar in de praktijk nog niet
eens aan het noachisme toekomen. Zij prediken bijvoorbeeld dat men zijn
andere wang moet ophouden, maar delen zeif graag klappen uit, volgens het
oude beginsel, dat de eerste klap een daalder waard is. Ze verkondigen, dat men
het zwaard in de schede moet steken, maar smeden dan een miljoen maal
dodelijker atoomzwaard als 'force de frappe' " . . . . (p. 562).
Een bijzondere en ook bijzonder pijnlijke nuance krijgt de verhouding tussen
de families van de beide zonen, wanneer leden van de familie van de oudste
zich aangetrokken voelen tot de familie van de jongste en hun eigen kring verlaten om in een andere te worden opgenomen. Door een dergelijke stap worden
deze joden tot 'joodse convertieten'. Ook zij hebben een geschiedenis, waarover
ons in het Wendingnummer echter niets wordt verteld. De beide artikelen,
Werfels bekering door Prof. Dr. K. M. Miskotte, en De briefwisseling van
Franz Rosenzweig en Eugen Rosenstock (over de betekenis van het jodendom
voor de christenheid) door Dr. Reinhold Mayer, worden hier niet minder
pakkend door, maar we zijn na lezing, zonder nadere kennis van de ontwikkelingen in de problematiek der convertieten, toch niet in staat deze 'bekeerlin-
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gen' (Werfel en Rosenstock) op een juiste wijze te situeren. Immers, een jood
die tot het christendom overgaat, draagt de stempel van een bepaalde fase in
de geschiedenis van het jodendom. Hij wordt christen, ook in een bepaalde
fase van het christendom, die tevens getypeerd wordt door een zeer bepaalde
houding t.o.v. het joodse yolk. Deze invloeden van beide kanten kan men constateren bij vele joodse 'bekeerlingen', ook b.v. hier in hetgeen Prof. Miskotte
schrijft over Werfel (ook al heeft deze zich niet laten dopen). Hoe het zij, plotseling spreekt deze over het 'joodse probleem' op een christelijke (?) wijze; hij
valt de apostel Paulus bij en spreekt van de schuld van Israel, dat zij de Messias
hebben verworpen. „Jude, Jude aller Epochen hat als Glied des iiberzeitlichen
Judentums Jesus Christus verkannt, die von Gott gereichte Hand der ErlOsung
ausgeschlagen, dadurch das endgiiltige Weltheil verschoben und als zweiter
Adam das Paradies, das schon vor der Tiire stand, neuerdings verspielt" (Von
Christus und Israel, these 6, p. 619).
Of, wanneer wij denken aan de conceptie van de tot het christendom overgegane totaal geassimileerde jood Eugen Rosenstock, voor wie Israel gelijk
geworden was aan de heidenen. Als Israel nu nog gelooft „anders dan anderen
— onvervreemdbare rechten voor God te bezitten, dan toont zich daarin slechts
de blinde antiquiteit van het jodendom. Het jodendom heeft weliswaar feitelijk
andere volkeren overleefd, maar alleen tegen de prijs van onvruchtbaarheid
Blind en onbewust, zonder schoonheid en zonder de mogelijkheid tot onderzoek
der waarheid gaat de eeuwige jood door de wereld" (p. 637).
Het is moeilijk denkbaar, dat joodse convertieten heden, na Auschwitz en na
het Concilie op een dergelijke wijze over het Jodendom zouden spreken. Daarentegen wordt de houding van Rosenzweig, die ook als geassimileerd Jood op
het punt van de bekering tot het christendom had gestaan, en toen de rijkdommen van het Jodendom ontdekte, weer zeer actueel voor de joodse partner in
het hedendaagse joods-christelijk gesprek: de kerk heeft Israel nodig als gesprekspartner, als vermaner . . . . om niet aan de wereld gelijkvormig te worden,
maar kerk te blijven en te worden. Synagoge en kerk horen bij elkaar, en zijn
op elkaar aangewezen en hebben samen een opdracht in de wereld
(p. 642).
Tenslotte zijn er nog twee artikelen in het Wendingnummer 'Iemand had twee
zonen', die het hedendaagse denken en beleven van de nazaten van de oudste
zoon elk op een eigen wijze belichten. In het artikel van Prof. Dr. David Flusser gebeurt dit op een zeer verhelderende manier t.o.v. het geloofsbegrip aan
joodse en christelijke kant, naar aanleiding van het boek Zwei Glaubensweisen
door Martin Buber. De inhoud van dit artikel ligt samengevat in de conclusie:
„Wij hebben dus gezien, dat niet alleen de jood Martin Buber, maar ook de
christenen zich kunnen vergissen en menen, dat hun geloof, in tegenstelling tot
het jodendom, een geloof aan een bepaalde inhoud zou zijn. Wij hebben ook
gezien, dat deze dwaling op zijn minst gedeeltelijk door de invloed van de
filosofie op de religie is veroorzaakt" (p. 656). Aan de andere kant heeft Buber
gedeeltelijk ook gelijk, wanneer hij over het christelijk geloof spreekt als een
geloof aan inhouden. „Maar anderzijds past het toch niet, het joodse geloof tot
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vertrouwen to reduceren. Wij moeten ook weten, dat wij joden en christenen in
het geloof zijn verbonden, en dat wij, gelovend, tezamen met de christelijke
broeders 'Abba', 'Vader' kunnen roepen" (p. 657).
Van geheel andere aard is het laatste artikel, De functie van de staat Israel in
de joodse beleveniswereld, van Drs. H. Van Praag. Ook hier ontbreekt de
'onderbouw', nl. een korte behandeling van de verhouding van de eeuwenlang
in ballingschap zwervende joden tot het H. Land, inclusief een aanduiding van
de oudste zoon is in onze dagen door de 'opstanding uit het dodenrijk', die
'het wonder' van de staat Israel voor hen betekent, een geheel nieuwe fase aangebroken. „leder geslacht moest weten, dat het door Farao verdrukt was en
rond de Sinai gestaan heeft. Zo is het van generatie tot generatie doorverteld.
Ons geslacht kan eraan toevoegen: wij zijn door Hitler verdrukt en zijn naar
ons land teruggekeerd. En alle geslachten nadien (uit de familie van de oudste
zoon) zullen het herhalen" (p. 658).

George Grosz
K. Schippers

In de beroemde 'Dada Almanach' van Richard Huelsenbeck 1 staat een even
beroemde foto, waarop twee keurige heren een bord vast houden met de tekst
,,Die Kunst ist Tot. Es lebe die neue Maschinenkunst. Tatlinks". Het zijn de
fotomonteur John Heartfield (die eigenlific Herzfeld heette) en de tekenaar
George Grosz, die tijdens een dada-tentoonstelling in 1920 op deze manier
lieten blijken, dat het wat hun betreft allemaal niet meer hoefde. 'Maschinenkunst' dus. Heartfield — met Raoul Hausmann de uitvinder van de fotomontage — heeft het niet bij de ironische bewering alleen gelaten. Hij accepteerde
de fototechniek met alles erop en eraan als een exacte medewerker bij het
kunstproduktieproces. Grosz daarentegen heeft zich altijd ver van de machines
gehouden. En hoewel zijn mentaliteit eerste-uurs-dadaistisch was (anti-alles,
inclusief dada) ademt zijn werk veel meer de geest van de regelrechte satire.
Grosz' pen vond lucht en ruimte in het schoon schip makende anti-klimaat van
dada. Die tijd (1916 - '20) moet als een katalysator hebben gewerkt voor het
met de galpen vastleggen van zijn reele, hoewel weinig hoopgevende inzichten.
Want na dada heeft Grosz dubbel zo hard doorgetekend aan dezelfde serie
tekeningen, die door de geportretteerden niet als waar werd herkend. Grosz
ging in 1933 dan ook in Amerika wonen. Zijn onderwerpen? De Duitsers.
Die Duitsers liggen nu voor mij in het monumentale boek Ecce Homo2, dat
Grosz in 1923 publiceerde en dat door de Amerikaanse uitgeverij Grove Press
opnieuw voor iedereen bereikbaar is geworden. Een familiealbum vol met naar
recreatie zoekende stervelingen, waarbij het werk ongenoemd Bordeelklanten, kaartende bierdrinkers, kotsende feestgangers, hoeren, militairen en
directeuren, die een avondje uit zijn, zoeken de ontspanning, waar krachtens
het Deense gezegde geen mens buiten kan. Vrolijk ziet het er niet uit. Dat is de
werkelijkheid nu eenmaal niet altijd. Maar een pessimist kunnen we Grosz
toch moeilijk noemen. Zijn werk legt een realiteit bloot, die van alle tijden is,
net zo reeel als een bosje narcissen, hoewel met een andere geur. Ik zou zeggen: maakt u eens een tramritje tijdens het spitsuur in de grote stad. Dat is een
levende expositie van ongetekende Grosz-figuren, die zich huis- en anderwaarts
1 Richard Huelsenbeck, Dada Almanach, Something Else Press, Inc., New York, 1966
(voor Nederland: Schroder en Dupont, Amsterdam).
2 George Grosz, Ecce Homo. Grove Press, 1966, (Europa: Feffer & Simons, Amsterdam).
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spoeden om recreatie te tanken voor de nieuwe dag. Grosz scherpt onze perceptie voor deze figuren naaldscherp bij. Want zijn in moedeloze lijnen en
dunne, slappe kleuren vastgelegde tafereeltjes zijn nog even schokkend als in
de dagen, toen de Duitse censor ze liever niet gepubliceerd zag. Logisch. Als je
geen ellende wilt, kun je maar beter zwijgen over de antipathian. Grosz doopte zijn pen toch in de inkt: als een realist. Zelfs in 1962 was het nog niet
eenvoudig om een tentoonstelling van zijn werk in Berlijn te realiseren. „Not
surprising", zegt inleider Henry Miller, „since the types he had so venomously
portrayed in 'Ecce Homo' were still walking the streets, still operating the
scenes. They were there in the bloodstream, so to speak, merely waiting for the
signal to erupt again". Heeft u von Thadden al op de tv gezien?

De toekomst van de vrouw
Bernardine Bishop

In verband met het schrijven van dit essays stelde ik onlangs aan een vriend,
een trouw maar liberaal priester, de vraag: 'Wat denkt u over de toekomst
van de vrouwen in de Kerk?"Dat is niet zo moeilijk', zei hij. 'De mannen
hebben de Kerk zo verknoeid dat we alleen maar hopen dat de vrouwen zo
gauw mogelijk de leiding overnemen en helemaal opnieuw beginnen. Hoeveel
te eerder we onze eerste vrouwelijke paus hebben, hoeveel te beter'. Ik wil
proberen na te gaan wat er ten grondslag lag aan de verbittering die uit zijn
woorden bleek en wat hij in werkelijkheid bedoelde met de oplossing die hij
opperde.
Dit is een kritieke tijd voor de vrouwen. De implicaties van hun emancipatie
zijn nog maar voor de helft verwezenlijkt. Het was onvermijdelijk dat na de
verdringing door de Westerse beschaving van haar seksualiteit tot het louter
biologische apect daarvan, de vrouw na haar emancipatie maar een gedachte
had, namelijk al datgene te logenstraffen wat haar voordien werd toegeschreven. Toen tussen vijftig en honderd jaar geleden de vrouwen 'doorbraken' naar
een wereld die van de man was, gebeurde dat niet met de bedoeling de balans
in evenwicht te brengen. Wat zij wilden, was gelijk te worden aan de man.
Gelijkheid voor de vrouw was de leus — het werd aan een latere generatie
overgelaten tot het inzicht te komen dat gelijkheid niet hetzelfde is als equivalentie. Aanvankelijk was het idee van de vrouwelijke onafhankelijkheid grotendeels een illusie, want het richtte zich niet op het onafhankelijk zijn van de
mannelijke waarden waarop onze sociale structuur is gebaseerd, maar was
veeleer een uiting van het verlangen die waarden tot de hare te maken en ze
te belichamen. De vrouwen in de wereld van nu staan voor de taak een synthese te vormen tussen hun in het jongste verleden ontwikkelde mentale vermogens
en hun onveranderlijke vrouwelijkheid. Op die synthese steunt de invloed die
de cultuur ondergaat van die kenmerkende en complementaire benadering
die wij vrouwelijk noemen.
Ik laat die term met al haar vage suggestiviteit nu even voor wat zij is. Wat
1 Dit is een hoofdstuk uit De toekomst van het rooms-katholicisme, een door Maarten Ries
verzorgde vertaling van 'The future of catholic christianity', door Michael de la Bedoyere en
vele anderen, waaronder de bekende John M. Todd en Aartsbisschop Roberts. De Nederlandse vertaling zal in april verschijnen bij A. W. Bruna en Zoon, Utrecht/Antwerpen, 320
pp., 1 8,90, B.F. 140.

576

Bernardine Bishop

ik wil zeggen, wordt misschien duidelijker als wij ons voorstellen twee op een
universiteit studerende meisjes. De eerste studeert geografie. Zij werpt zich
helemaal op haar werk, traint haar geheugen en haar redeneervermogen en
bereidt zich voor op haar carriere. Haar persoonlijke relaties zijn gering in
aantal en oppervlakkig van aard. Ze is tegenover mannen verlegen en haar
houding tegenover haar wat socialer ingestelde medestudenten kenmerkt zich
door een mengeling van zich aangetrokken voelen en onverdraagzaamheid. Als
zij haar studie heeft voltooid, stapt ze in een baan die niets meer van haar eist
dan het juist functioneren van haar rationele geest en de ijver waaraan ze zich
heeft gewend. Als dit het vaste patroon van haar leven wordt, wordt de mogelijkheid dat iets haar zodanig zal treffen dat ze zich tenvolle bewust wordt van
het vrouwelijke leven in haar, steeds kleiner.
Het tweede meisje gaat naar de universiteit om talen te studeren, maar na een
tijdje schakelt ze over op kunstgeschiedenis, omdat ze gehoord heeft dat dat
een 'zacht eitje' is. Ze studeert met een minimum aan inspanning en heeft een
overmaat aan sociale contacten, waarbij ze geen twijfel laat aan haar minachting voor de status van 'aankomend oude vrijster' en voor het 'suffragettecomplex' van haar 'tutor'. Haar vroegere leraren betreuren het dat de universiteit haar het hoofd op hol heeft gebracht, maar in werkelijkheid komt haar
gedrag voort uit een veel dieper probleem. Zij tracht namelijk uitdrukking te
geven aan haar vrouwelijkheid, maar kan daartoe geen andere weg vinden dan
voortdurend seksueel object te zijn. Als ze haar studie heeft beeindigd, stort ze
zich direct in een huwelijk, bang dat ze ook maar een ogenblik zal worden
aangezien voor het type vrouw dat ze zich heeft gewend te verachten. De
vooruitzichten van dergelijke jonge huwelijken zijn niet gunstig, deels omdat
zij van de kant van de vrouw eerder voortkomen uit psychologische drijfveren
dan uit een persoonlijke relatie.
Geen van deze beide meisjes heeft het moeilijke probleem opgelost hoe vrouw
te zijn in de twintigste eeuw. Hun universitaire opleiding is hun daarbij niet tot
steun geweest. Zij werden beiden opgeleid langs kanalen die tot stand werden
gebracht door generaties van mannen. Beiden zouden voor het verwezenlijken
van een persoonlijke levensvervulling gebaat zijn geweest met enig inzicht in
de vrouwelijke aard waarvan het fysieke vrouw-zijn zowel symbool als manifestatie is. Dit is iets wat beiden negeerden, de eerste door stilzwijgend het
bestaan ervan te ontkennen, de tweede door het al te grof te bevestigen. Het is
typerend voor het stadium van de evolutie dat de vrouwen in de Westerse
beschaving nu hebben bereikt, dat de vrouwelijke levensvervulling nog altijd
uitsluitend wordt gezien als een biologische aangelegenheid. Van ongetrouwde
oudere vrouwen wordt, zonder dat men er verder over nadenkt, aangenomen
dat zij gefrustreerd zijn, van moeders het tegengestelde. In werkelijkheid wordt
de vraag of een vrouw levensvervulling vindt of gefrustreerd is, beantwoord
door het gegeven of de vrouwelijke natuur die de aard van haar seksualiteit
bepaalt, in haar leven tot gelding is gekomen. Dit is geen nieuwe gedachte.
Het is zelfs al een heel oud idee, verwerkt in de levensroeping van de non, die,
allerminst met terzijdestelling van de eigenschappen van haar sekse, de bruid
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van Christus wordt genoemd en door ons wordt aangesproken als moeder of
zuster. Het klinkt paradoxaal, maar een van de oudste beroepen van de vrouw
in de geschiedenis van het christendom is cultureel zelfs onze tijd vooruit,
hoewel riq tiTurlijk de gelnfte van het celibaat deze werkzaamheid tot een
bijzonder geval maakt.
Ook zijn er een aantal uitzonderlijke vrouwen geweest die zonder dat zij daarbij werden geholpen door de geest van hun tijd, kenmerkende vrouwelijke
bijdragen tot cultuur en samenleving hebben geleverd en dingen hebben bereikt
die nooit door een man zouden zijn bereikt en waarvan een man misschien
nooit het belang zou hebben gevoeld. Men kan zich moeilijk voorstellen dat er
bij'voorbeeld ooit een legende zou zijn ontstaan over 'de man met de lamp'.
Maar het aantal van zulke vrouwen is gering en hun verschijnen zeldzaam.
Wat hen beweegt, is in onze cultuur nooit aanvaard. De emancipatie van de
vrouw was de eerste fase — de vrouwelijke emancipatie moet de tweede zijn.
Het ligt voor de hand dat de vrouwen, naarmate zij een verdergaande invloed
op hun eigen leven krijgen, steeds meer beroepen zullen vinden die bijzonder
passend voor hen zijn, niet alleen als rationele mensen, maar vooral ook als
vrouw. De antithetische elementen die zich deden gelden bij de twee meisjesstudenten die ik ten tonele voerde als de 'mislukkingen', de slachtoffers die een
overgangstijd vraagt, kunnen misschien tot een synthese komen. Misschien
kunnen de vrouwen een opvoedingssysteem scheppen dat specifiek geschikt is
voor de vrouw. Het is typerend voor onze tijd dat het idee van een afzonderlijke opleiding voor vrouwen nog altijd onmiddellijk beelden oproept van meer
kook- en naaldwerk. Indien men aan de vrouw denkt in haar kwaliteit van
vrouw, is haar plaats, algemeen gesproken, nog altijd in het gezin. Er is alle
ruimte voor radicale hervorming op dat terrein. Natuurlijk moet de vrouw op
dezelfde wijze als de man worden opgeleid voor een bepaald beroep, maar het
is niet ondenkbaar dat zij in de loop van de tijd nieuwe beroepen schept als
beantwoordend aan behoeften waarvoor alleen zij oog kan krijgen of die zij
alleen kan zien als belangrijk.
Maar de man is het hoofd en de vrouw is het hart, zegt een oude spreuk. Over
de vorming, de ontwikkeling van het hoofd beschikken we al, voor mannen
zowel als vrouwen — wat we nodig hebben, is de educatie van het hart. De
mannen hebben Logos ontwikkeld. Aan de vrouwen de taak tot het ontwikkelen van Eros. In onze cultuur wordt Eros gebonden aan het erotische. Wat
ons aankijkt van elke aanplakzuil en uit elke advertentiepagina is grof zinnelijk. Eros mag zich enkel, op zijn hoogst, manifesteren in het verliefd worden.
Het enorme potentieel aan goeds dat sluimerend verborgen ligt — cultureel
verborgen ligt — in het vermogen om lief te hebben, kan niet worden onderwezen: het is te persoonlijk, en persoonlijke omstandigheden en de psychologie
voorzien ons heel ons leven van het materiaal. De liefde (Eros) is, evenzeer als
het intellect (Logos), een educatieve kracht. Zij draagt in zich een dynamisch
vermogen tot ontwikkeling en groei, tot het uitstijgen boven de persoonlijke
voldoening, tot het doorbreken van de grenzen der persoonlijke voorkeur en
kan ons leiden naar de kern van de dingen waar we alien een zijn. Zij is de
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weg naar die soort van kennis, dat weten, dat wij wijsheid noemen. Alleen het
leven kan ons die wijsheid bijbrengen, maar wat wel kan worden onderwezen
en geleerd, is het vermogen om te leren. Door dat vermogen is het voor de
vrouw altijd natuurlijk geweest zich een oordeel te vormen, haar ervaringen op
hun waarde te schatten en beslissingen te nemen; in vroeger tijd rijpte dat
vermogen ongetwijfeld in een onbewustheid als die van de Natuur. Maar de
vrouw van nu is uiterst bewust en rationeel en wil zij ook nu nog kunnen
denken aan een even deugdelijke niet-intellectuele manier om achter de dingen
te komen, dan zal zij een heropvoeding moeten ondergaan, een vrouwelijke
neo-educatie. Ons alien bedreigt in deze tijd het gevaar dat we innerlijk losraken van wat ons het dichtst aan het hart ligt, maar voor een vrouw zijn de
gevolgen daarvan verwoestender, en het zijn de vrouwen die het evenwicht
moeten herstellen. Vrouwen weten met ingeboren zekerheid dat liefde veel
meer dan een emotie een opdracht van het hart is, jets dat standvastigheid
impliceert, onbevangenheid, en die totale aanvaarding die er zich niet om
bekommert of anderen het wel goedkeuren: die liefde is een van de dingen
die hen geschikt maakt voor het moederschap. Het is een vermogen dat oppervlakkig wordt afgedaan als 'biologisch' — met name door hun-ogen-nietgelovende echtgenoten bij een bezoek aan de kinderkamer — maar dat in
wezen voortkomt uit de vrouwelijke aard die ten grondsiag ligt aan de biologie
van de vrouw. Het is niet iets dat op de school direct kan worden onderwezen,
maar het kan wel zodanig voorbereiden op de school van het leven dat latere
ervaringen op juistere wijze worden verwerkt en zelfs teleurstellingen niet
leiden tot verbittering, verdorring en het besluit nooit meer iets te geven, maar
tot een ongeschokte levenshouding, tot nieuw verworven flexibiliteit en openheid en een steeds dieper inzicht in het geheim van l'amor the muove it sole
e l'altre stelle (die liefde die de zon en de andere sterren in beweging zet). En
in de maatschappij zouden de vrouwen de bureaucratische conceptie en organisatie van het 'welzijn' kunnen doordesemen met de liefde tot de naaste.
'We kunnen alleen maar hopen dat de vrouwen de leiding van de Kerk overnemen en helemaal opnieuw beginnen'. Trouw aan zijn tijd wil mijn vriend
de vrouwen meer invloed geven, maar hij kan zich niet voorstellen dat dit zal
worden verwezenlijkt anders dan in wedijver met de man. Maar het behoort
niet tot het karakteristiek vrouwelijke hierarchieke organisaties op te zetten.
Vrouwen handelen als individuen en richten hun handelen op individuen.
Tenzij de uitspraak van mijn vriend werd beinvloed door persoonlijke complexen, kan het niet zijn bedoeling zijn geweest te pleiten voor een overschakeling van het patriarchaat naar het matriarchaat, louter terwille van dat laatste.
Wat aan de heftigheid van zijn uitlating ten grondsiag lag, was, naar mijn
mening, het verlangen dat 'het vrouwelijke' zou worden toegevoegd aan het
leven van de Kerk.
Bij het onderdrukken van de vrouw heeft de Kerk, evenals de maatschappij,
tevens Eros-waarden onderdrukt en bij het verheffen van de man heeft zij,
evenals de maatschappij, tevens Logos-waarden verheven. In beide gevallen
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was het onderdrukken van de vrouw een symptoom van een mentaliteit die
veel verder gaat en veel meer omvat dan loutere vrouwenhaat.
Wij naderen nu heel dicht de vraag wat wij nu eigenlijk bedoelen met 'het
vrouwelijke'. Hier is grote zorgvuldigheid noodzakelijk of ik zal voor ik het
weet, onzin praten op een terrein dat al bezaaid is met nonsens. Ik zal me onthouden van een al te sterke generalisatie over vrouwen die zo typerend individueel en verscheiden zijn. Het vrouwelijke is een deel van de menselijke aard
en van de wereld. Het is een archetype. Vrouwen bezitten het in uiteenlopende
mate en voor een evenwichtig man is een ontwikkelde vrouwelijke component
onmisbaar. Het vrouwelijke is traditioneel en poetisch deel van de aarde, ontvankelijk voor het zaad en afhankelijk van de zon. Het vrouwelijke is ook
herkenbaar in de ritmen van de Natuur en in de eeuwige cyclus van dood en
wedergeboorte der jaargetijden. Op het biologische vlak toont het zich in de
seksuele overgave, het verlies van de maagdelijkheid, zwangerschap en baring.
Op het specifiek menselijke vlak uit het zich in het zichzelf geven, zichzelf
verbruiken, passieve creatie, het hoeden en beschermen van minder veilige
levens, geduld, vertrouwen en begrip. Men vindt het niet in de scherpe formulering, abstract denken, de organisatie, de categorisatie en de exacte meting.
Men vindt het eerder in het gebed dan in de daad, eerder in het contemplatieve
dan in het actieve bidden. Sacramenteel is het in het ongezuurde brood, wachtend op de woorden der consecratie. Transcendentaal doet het zich gelden in
het totaal der Schepping tot aan de verlossing door Christus.
Wij herwinnen ons vertrouwen in het vrouwelijke. Het zal zich nog moeten
verdiepen, maar het feit dat wij ertoe zijn gekomen het te vertrouwen, is een
van de belangrijkste dingen van de twintigste eeuw. Dit opnieuw verworven
vertrouwen uit zich op tal van wijzen. Theologisch vinden we het in de opvatting dat de Natuur nooit door de Genade werd uitgewist, maar als iets waaraan en door middel waarvan de laatste altijd werkt. We vinden het besloten in
het nog niet zo lang geleden geformuleerde dogma van de Tenhemelopneming.
We vinden het in wat Teilhard de Chardin zo nadrukkelijk zegt over de innerlijke doelbewustheid van de Schepping. Het is misschien niet al te ver gezocht
het ook te zien in de herwonnen plaats van de leken wie een vrouwelijke en
receptieve taak is toegewezen tegenover een mannelijke clerus. Wij vinden het
in de psychologie van Jung, die doet zien dat de strevingen van de persoonlijkheid uiting zijn van een spontane innerlijke drang naar integratie en volkomenheid, die een kardinale betekenis toeschrijft aan symbolen, en de roerselen van
het hart (de gevoelsfunctie) even deugdelijk acht voor het evalueren van het
ervaren en een even noodzakelijk deel van de menselijke rijping als de mannelijke Logos.
In deze veel bredere context moet men de stromingen in de Kerk naar een
herwaardering van de vrouw zien. De tendens doet zich zowel concreet als
symbolisch gelden: de vrouwen wordt een status toegekend en tegelijkertijd
krijgt het archetypisch vrouwelijke wat het toekomt. Op het concrete vlak
zien we als tekenend voor de ontwikkelingsrichting de plotselinge beroering in
de Kerk over het huwelijk en de controverse over de contraceptie. Er is duide-
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lijk sprake van een veranderende houding tegenover de vrouw, in die zin dat
zij nu wordt gezien als een menselijk wezen en een doel in zichzelf — niet
enkel als een middel tot het verwekken van kinderen, en dat zij nog jets meer
bent dan het vermogen haar man seksuele bevrediging te schenken. Maar men
kan in werkelijkheid geen scheidslijn trekken tussen concrete en symbolische
uitingen van die tendens, omdat het in wezen te danken is aan een herwaardering van Eros dat het huwelijk in een nieuw licht wordt gezien en daarmee
ook het oude idee van de primaire en secundaire doeleinden van de huwelijksdaad. Dit alles is prachtig op zichzelf en bemoedigend als teken. Maar het is
slechts een begin. Nog altijd neigt men ertoe de vrouw en wat zij kan geven,
alleen maar -ernstig te nemen in haar oude dienstbare huiselijkheid. En Eros
moge dan een nieuwe waardigheid en spiritueel vermogen zijn toegekend, hij
past nog altijd eigenlijk alleen maar in de 'stralende, kleine wereld van de
armen der minnenden'.
Aan de andere kant van de medaille zien we in de Kerk een beweging die
terug schijnt te willen vallen op de ethiek van de emancipatie en het met elkaar
verwarren van vrouwelijke gelijkheid en vrouwelijke gelijkwaardigheid. Er is
de laatste tijd veel gesproken over de mogelijke wijding (in het geestelijke
ambt) van de vrouw. De opmerking van mijn vriend: 'Hoe eerder we onze
eerste vrouwelijke paus krijgen, hoe beter', loopt als het ware vooruit op die
nieuwigheid. Sacramenteel en pastoraal is het priesterschap een mannelijke
roeping. Als hij de sacramenten toedient, vervangt de priester Chritus. Christus
is de belichaming van het archetypisch mannelijke, waartoe de individuele ziel,
de Kerk en het geheel der Schepping in een vrouwelijke relatie staan. De wijding van de priester bevestigt zijn man-zijn en vraagt hem zowel vader als
minnaar te zijn. Het ideaal achter zijn celibaat moet zijn dat de functies van
zijn man-zijn worden gegeneraliseerd en verheven tot een hoger niveau. Als
wij dit uit het oog verliezen, zullen we terechtkomen bij een gemengde geestelijkheid van het onzijdig geslacht. Bovendien — en dit is een tweede gevaar —
zal het openstellen van het priesterschap voor de vrouw het deze minder
gemakkelijk maken die specifiek vrouwelijke complementariteit te ontwikkelen
waaraan de Kerk nu behoefte gevoelt.
Men kan zich het ontstaan voorstellen van een soort ondergrondse van vrouwen die het leven van de Kerk op tal van wijzen verdiepen en versterken.
Nonnen en andere vrouwen zouden tot taak kunnen hebben met seminaristen
te praten over hun ervaringen met het geestelijke en christelijke leven in de
wereld. Zij zouden daardoor ieder van deze jonge mannen steunen in zijn
ontmoeting met de eigen vrouwelijke kant, de anima, zonder de integratie
waarvan het onwaarschijnlijk is dat het hem zal gelukken zijn seksualiteit te
kanaliseren in een niet-lichamelijke bevestiging van zijn man-zijn. De voordelen op lange termijn zouden ingrijpend zijn: de geestelijken zouden zich los
kunnen maken van de gedachte dat de kuisheid alleen maar een onthouding
en een offer is en daardoor de seksuele en huwelijksproblemen met meer wijsheid en onbevangenheid tegemoet kunnen treden. Vrouwen zouden de Eros in
hen hebben opgevoed. De mannen blijven de biechtvaders, maar vrouwen zijn

581

De toekomst van de vrouw

heel geschikt voor de rol van vertrouwelinge, en misschien komt de tijd waarin
elke priester en elke bisschop uit de nonnen een soort moeder-vertrouwelinge
kiest aan wie hij zijn moeilijke beslissingen kan voorleggen en zelfs zijn persoonlijke problemen. Veel vrijere en — heel belangrijk geheel wederzijds
gevoerde discussies tussen priesters en nonnen zouden een normale zaak kunnen worden. Een non vertelde me eens over 'de bijna tastbaar scherpe minachting' die de nonnen van tal van priesters moeten verdragen, en zij schreef deze
— waarschijnlijk volkomen terecht — toe aan het feit dat zovelen van hen
sinds hun adolescentie niet meer onder vrouwen hebben geleefd. Men mag het
vermoeden uiten dat priesters die vrouwen verachten, bewust of onbewust
gekozen hebben voor het verachten van hun eigen seksualiteit als de veiligste
weg tot het uit de weg ruimen van de problemen die zij oproept. Als zij zelf al
geen nadelige gevolgen van deze benaderingswijze ondervinden, hun parochianen zullen er wel door worden geschaad en, op de lange duur, ook de Kerk.
Vrouwen hebben een ontzaglijke taak in het ontwikkelen van onze priesters en
zij vinden de beste mogelijkheid daartoe niet in de eigen toetreding tot het
priesterschap.
Het is uiterst bemoedigend op te merken dat op het moment dat ik dit schrijf,
zestien concilievaders erop hebben aangedrongen groter betekenis te geven aan
de plaats van de vrouw in de Kerk. Kortgeleden stemde aartsbisschop Hallinan van Atlanta (Georgia) in met de suggestie om een vrouwelijk diaconaat in
te stellen. Hij betoogde 'dat vrouwen zowel leken als religieuzen — alle
gelegenheid moet worden gegeven hun speciale talenten in dienst te stellen van
de Kerk'. Het idee van dit diaconessenwerk is creatief, maar de term 'hun
speciale talenten' moet dan wel alle accent krijgen. Want, tenzij een hervorming in deze richting in de juiste geest wordt aangepakt, zal het gevaar bestaan
dat de parochiegeestelijken de diaconessen beschouwen als tweederangs kapelaans, een middel tot oplossing van het tekort aan geestelijken. In plaats van
positief tegenover hun werk te staan, zouden deze vrouwen maar al te gemakkelijk bloot staan aan teleurstellingen en ruzies. Bepaalde parochie-activiteiten,
de bingo-avondjes bijvoorbeeld, zouden met een zucht van opluchting naar hen
worden afgeschoven, maar de serieuzer aspecten van de pastorale taken zouden geacht worden boven hun vermogen te liggen. Wil dit idee van de diacones
in de parochie kunnen worden uitgevoerd, dan moet zij niet worden beschouwd — zelfs niet ergens op de achtergrond van ons denken — als een
tweederangs soort geestelijke, maar als iemand die een geheel eigen functie
vervult, en wel een specifiek vrouwelijke. Met de komst van de diacones zou
het adviseren van de parochianen weleens iets veel reelers kunnen worden dan
wat nu de doorsnee-parochie wordt geboden. Misschien zou een cursus in
psychotherapie en sociaal werk deel moeten uitmaken van de opleiding der
diaconessen.
'De mannen hebben de Kerk zo verknoeid'. Ik geloof dat mijn vriend met die
woorden in metaforische termen protesteerde tegen de eenzijdig mannelijke
ontwikkelingslijn van de Kerk. Een intuitief vertrouwen in het vrouwelijke, in
de processen van Moeder Natuur en de voorzienigheid van Moeder Aarde, is
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een kenmerkend gegeven van het primitieve, het kinderlijke en zelfs het dierlijke. Het mannelijke is het agens van de cultuur en brengt de Natuur en de
menselijke natuur onder de greep en de heerschappij van de rationele en gebiedende menselijke geest. Een bewust vertrouwen in het vrouwelijke echter cornplementeert en bezielt veeleer de mannelijke prestatie dan dat het deze zou
teniet doen, en representeert een volwassen worden van een cultuur.
Dat geldt ook voor de Kerk. De eerste twintig eeuwen van het christendom
kenmerkten zich door vertrouwen in het mannelijke en wantrouwen in het
vrouwelijke. De behandeling der seksen volgde slechts die tendens. De mysteHen van sacrament en dogma werden tot dusverre zo ver als maar mogelijk
was vastgenageld in intellectuele formuleringen. De gedragsregels werden tot
in bijzonderheden en in alle starheid vastgelegd. Het doel was een systeem
waarin het persoonlijke ervaren niet ter zake doet. Dat systeem beschermde
het geloof tegen bezoedeling door persoonlijke emotionele afwijkingen. Het
behoedde het geloof tegen ketterijen. En het was evolutionair noodzakelijk.
De Kerk moest als het ware het ego beveiligen voor de integratie van het
onbewuste.
In de sfeer van het geloof devalueerde deze traditie de doorleefde reactie van
het individu en in die van de moraal negeerde zij alle individuele pressies.
Gedurende de laatste paar jaren deden zich in toenemende mate stemmen
horen die protesteerden tegen een te juridische en te legalistische Kerk. We
zouden dat kunnen interpreteren als een teken dat de Kerk nu gereed is het
vrouwelijke onder ogen te zien en te assimileren zonder vrees erdoor te worden
overweldigd. De laatste eeuwen hebben de collectieve wil zo vast gefundeerd
dat de Kerk een meer vrijheid latend regime kan verdragen zonder dat die
vrijheid resulteert in libertinisme. De rationele theologie heeft zich zozeer verschanst dat de stabiliteit van de collectieve wil niet in gevaar wordt gebracht
door het opborrelen van irrationele krachten.
In de laatste, al verbleekte, stadia van deze traditie, voor het pontificaat van
Johannes XXIII, werden de katholieken geschoold in het gebruiken van hun
verstand en hun wil, beide zelfstandig functionerend. Hun hart werd niet geeist.
Het mysterie kan, tot op zekere hoogte, worden verklaard en onderzocht door
het verstand — het kan slechts warden ervaren door het hart. an sterker
vertrouwen in de krachten van het hart zal een klimaat scheppen waarin het
geloof directer kan worden begrepen, in het centrum van persoonlijkheid, het
sacrament als een harmonisch ervaren, het dogma als een zowel symbolische
als intellectuele waarheid, de zedenleer als het uiterlijke aspect van een geheel
doorleefde reactie op de opdracht tot liefde.
Het over-ontwikkelen van Logos resulteerde in een wantrouwen in de mensheid. Dit is heel begrijpelijk. God is mannelijk ten opzichte van de mensheid,
de mensheid vrouwelijk ten opzichte van God. Het wantrouwen in het vrouwelijke kweekte wantrouwen in het vermogen en de wil van de Schepping om
Gods liefde te bantwoorden. Deze fundamentele onzekerheid is deel van de
gevallen menselijke natuur en men vindt haar terug in de verzoeningsceremonien van talrijke godsdiensten. Zij kwam tot een ongeevenaarde intensiteit en
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verfijning in het Judaisme, de traditie waaruit Christus voortkwam. Christus
kwam om de betrouwbaarheid van de mens te herstellen.
In de evangelien wordt het woord geloof meer gebruikt in de zin van Eros dan
in die van Logos. De komende ontwikkeling zal andermaal getuigen van onze
'terugkeer naar de bronnen'. In het evangelie betekent geloven altijd veeleer
vertrouwen dan 'verstandelijke instemming betuigen'. Bovendien betekent vertrouwen in Christus zowel vertrouwen in het menselijke als in het goddelijke.
Toen Petrus op het water wandelde, ontbrak het hem niet aan vertrouwen in
Christus die hij geloofde de Zoon van de levende God te zijn. Zijn geloof in
God werd niet betwijfeld. 'Heer, red mij', riep hij uit. Maar hij twijfelde aan
zichzelf, aan de volheid van zijn eigen, door God gegeven deel-hebben aan dat
zoon-schap en wat hem werd verweten, was die twijfel. '0, gij kleingelovige!'
Christus waarborgt de betrouwbaarheid van de Schepping, de vrouwelijke partner. Dat weten we natuurlijk — in Christus zijn we alien gered. Maar er blijft
een gevoel dat onze redding steunt op een verzoenend bijeentellen van onze
zedelijke daden, hoewel het ons gegeven is te mogen vertrouwen dat al onze
vrijwillige daden waarbij ons hart is betrokken, in de waarachtigste zin zedelijk
zullen zijn. In die zin zal de integratie van het vrouwelijke de Incarnatie
voltooien.

Is een kerk een sacrale plaats?
Pierre Antoine

Wie lets wil verdedigen, verzwakt zijn positie wel eens door als absoluut en
onaanvechtbaar voor te stellen datgene wat juist aan kritiek onderhevig is.
Wie het christendom in bescherming wil nemen en zich daarbij beroept op de
zin voor het heilige, miskent de ambigulteit van het heilige en laat het sterke
steunen op het zwakke. Deze inversie leidt niet alleen tot een twijfelachtig
begrip van wat het christendom is, maar heeft ook consequenties op het praktische handelen.
De vraag naar de betekenis van het heilige stellen wij hier niet zomaar in het
algemeen; we willen ze toetsen aan een duidelijk omschreven voorbeeld, dat
van de sacrale plaats. De praktische consequenties hiervan zijn evident. De
liturgische vernieuwing en de stedelijke groei stellen het probleem van de
inrichting en de bouw van cultusplaatsen. De pastorale en architectonische
opties welke dit meebrengt, worden bepaald door het beeld dat wij ons waken
van een kerk. Ze zullen verschillen al naargelang wij een kerk opvatten als een
sacrale plaats of niet. Is de kerk een sacrale plaats?
Wat is een sacrale plaats?
Het woord 'sacraal' is tegenwoordig een van die vage en tegelijk sterk affectief
geladen woorden waarvan de betekenis varieert met degenen die het in de
mond nemen; er wordt gemakkelijker hartstochtelijk over gediscussieerd dan
redelijk van gedachten over gewisseld. Wat maakt dat een plaats een sacrale
plaats is? Gaan we te rade bij de godsdienstfenomenologen (Mircea Eliade
bijvoorbeeld, Het gewikle en het profane), dan blijkt dat het hier gaat om een
heel complex van relaties, allemaal even belangrijk voor een goed begrip. Schematisch kunnen we alvast de drie volgende punten voor ogen houden.
1. Het heilige staat tegenover het profane. Er is geen heilige plaats tenzij in
een ruimte die als radicaal heterogeen wordt gezien, een heterogeniteit die in
symbolisch verband kan worden gebracht met de relatie tussen een 'centrum
van de wereld', van waaruit de hele wereld vorm krijgt, en de vormeloze uitgestrektheid er omheen; om de uitdrukking van Eliade te gebruiken: tussen de
kosmos (etymologisch: de wereld als orde en harmonie) en de chaos. De sacrale plaats is afgescheiden van de profane ruimte. Ze wordt over het algemeen
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omschreven door een nauwkeurig getrokken grens, die men niet zonder gevaar
overschrijdt en die alles wat er binnen ligt, afsnijdt van de profane wereld.
De heilige plaats biedt bijvoorbeeld asiel aan een misdadiger; hier ontsnapt hij
aan de rechtspraak van de mensen.
2. De gewijde plaats wordt niet willekeurig vastgelegd. Oorspronkelijk is het
een plaats waar een hierofanie heeft plaatsgehad; een heilige verschijning wijst
aan waar de sacrale plaats is. Op zijn minst moet ze bepaald worden door
priesters die bekwaam zijn om de tekenen to interpreteren die zeggen welke
plaats geschikt is. Wezenlijk is de stichting, die zich in het simpelste geval
(bijvoorbeeld Jacob in Bethel) kan beperken tot het oprichten van een paal of
steen. De stichtingsritus is vaak een hernieuwing en actualisering van de scheppingsmythe, het verhaal van de overwinning van de demiurg over de primitieve chaos; het stichtingsoffer, een actualisering van de immolatie, in het
begin der tijden, van de vorst van de chaos door de god of de held. Een heilige
plaats oprichten is de wereld herscheppen.
3. De structuur zelf van de heilige plaats geeft de sleutel van de organisatie
van de wereld. De verticale as, de 'kosmische paal', geeft de fundamentele
orientatie van beneden naar boven aan. Van hieruit tekenen zich horizontaal
de kardinale orientaties van de ruimte af. Daar omheen kan het dorp zich
organiseren, volgens vaste regels, waarin de sociale en ruimtelijke geleding op
elkaar afgestemd worden. Buiten deze vertrouwde ruimte ligt de hele verre,
mysterieuze en vijandige ruimte, die vorm krijgt vanuit het sacrale centrum.
De sacrale plaats is inderdaad niet alleen een topologisch centrum, maar het
centrum van een totaal en totaliserend kosmisch symbolisme. Zij is een pool
van veelvuldige communicaties en vooral, in haar kosmische as, een ontmoetingspunt van de aarde met de machten van boven en van beneden: hier breekt
het bovennatuurlijke in de wereld in en vindt de mens toegang tot de bovennatuur. Het is daarom een 'sterk' punt in de ruimte, een machtige plaats, fascinerend en tegelijk, door de krachten die in haar wonen, angstwekkend — een
beetje zoals wij de nabijheid kunnen ervaren van elektrische generatoren van
heel hoge spanning of een atoomcentrale.
Vele van deze elementen hebben niets specifiek christelijks. Het middeleeuwse
christendom heeft ze echter opgenomen. Sommige ervan vinden wij bijvoorbeeld terug in de structuur van het kerkgebouw: de verticale as van de toren,
het belang dat gehecht wordt aan de orientering, de kruisvorm die zich uitstrekt naar de vier kardinale punten; in zijn iconografische interpretatie, die
van het kerkgebouw een bijbel voor de armen maakt en een spiegel voor de
wereld; in zijn sociale functie: de kathedraal in het midden van de stad, het
asielrecht; in de stichtingsriten: wijding en consecratie. Het wezenlijke moment
van de kerkwijding, het eucharistische offer, is een actualisering van de Verlossing, die voorgesteld wordt als de overwinning van Christus over Satan.
Herinnert deze voorstelling niet op merkwaardige wijze aan de zegepraal van
de demiurg over de meester van de chaos in de scheppingsmythen? Hoe dan
ook, we staan hier voor een samenhangend geheel, misschien enig in de geschiedenis, dat de christelijke kerk het aanschijn geeft van een sacrale plaats.
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Maar dan moeten we wel goed beseffen dat het hier om een historische gestalte van het christendom gaat die, zoals iedere gestalte, ambigu is. Het christendom kan zich ook in heel andere modellen uitdrukken en het is zelfs de
vraag, of het vandaag nog echt beleefd kan worden in de oude sacrale vorm,
of wij ons, door ons vast te klampen aan een soort middeleeuwse mentaliteit,
niet af laten snijden van de hedendaagse wereld en cultuur en de waarachtige
christelijke vrijheid in de weg staan. Willen wij ernst maken met de vernieuwing
van de Kerk, dan moeten we ons resoluut losmaken van het oude beeld en
er een nieuw, eigentijds beeld voor in de plaats stellen.
Techniek en desacralisatie

In de mate dat wij de rale betekenis van de sacrale plaats niet afzwakken om
ze aan te passen, maar verstaan in haar primitieve kracht, gaat het hier om
een werkelijkheid die voor ons niet meer bestaat, waar in onze cultuur geen
reele plaats meer voor is. Jawel, sommige aspecten ervan vermogen ons nog
te ontroeren; er zijn nog altijd sacrale resten die onder een of andere vorm
kunnen dienen om sommige diepere impulsen van ons bestaan uit te drukken.
Maar dit zijn fragmenten, losgemaakt uit een coherent geheel, en juist de
integratie in een coherent geheel maakte het wezen uit van het sacrale. De
sacrale plaats hangt samen met een totaal en totaliserend wereldbeeld en ons
wereldbeeld is niet meer totaal en totaliserend. Ons wereldbeeld is antropologisch, met meer kosmologisch. De wereld is geen eens en voor goed gegeven
beeld meer, dat we slechts hoeven te lezen; ze is gewoon het terrein geworden
van het menselijk handelen, de matiere voor de scheppingen van de mens. De
mens vindt de verklaring van de wereld en van zijn bestaan niet meer in een
zin die van meet af aan door de demiurg geconstitueerd is en in de ritus wordt
geactualiseerd, maar in de zin die hij, handelend en sprekend, zelf maakt. De
geprivilegieerde plaats waar dit gebeurt, is niet meer het centrum van de
geografisch gelokaliseerde wereld, maar het net van de menselijke relaties.
De tijd van het sacrale is voorbij, wij leven in de tijd van de techniek. Wetenschappelijk en technisch handelen betekent een breuk met het oude wereldbeeld; in de plaats daarvan komt er niet een ander, simpel en synthetisch beeld,
maar een diverse veelheid van operatieve schema's. Met het sacrale verdwijnen
de 'wereldvisies'. Noemt men dit een verlies in plaats van een bevrijding, dan
wijt men het meestal aan de techniek of de 'materiele vooruitgang'. Maar in
werkelijkheid steunt de moderne techniek meer op de desacralisatie dan ze deze
veroorzaakt. Het is dan misschien ook geen toeval dat de techniek vooral tot
ontwikkeling is gekomen in het Westen, in dat deel van de wereld dat het meest
door het christendom is doordrongen. Wie erkent dat „de gedaante van deze
wereld voorbijgaat", verkondigt meteen dat alle wereldbeelden verdwijnen en
laat geen plaats meer voor het sacrale.
„Zo gij een geloof hebt als een mosterdzaadje, dan zult gij zeggen tot deze
berg: ga van hier daar heen, en hij zal gaan" (Mt. 17, 20). Het geloof bevrijdt
ons van de fascinatie van het sacrale. Niets is nog 'onaanraakbaar'. Een berg
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is niet langer een angstwekkend heilige plaats, bewoond door duistere machten.
Hij is in zijn eenvoudige natuurlijkheid hersteld en aan de mens teruggegeven.
De mens is er meester over. Zonder vrees voor heiligschennis, bouwt hij er
zijn skistations, zijn stuwdammen en hydro-elektrische centrales; zijn bulldozers effenen wat in de weg ligt, hij verandert het landschap, onderwerpt de
wilde natuur. Zolang een berg een heilige plaats was, kon de mens aan zulke
dingen niet eens denken. En deze reintegratie van de mens in de kosmos is nog
maar een van de geringste vruchten van het geloof, en dit geloof is dan nog
maar zo groot „als een mosterdzaadje".
Ook de kunst heeft zich bevrijd van het sacrale. Er is geen 'sacrale kunst' meer,
die alleen maar bestond in het reproduceren van de archetypen volgens vaste
canones, en ook de kunst als 'imitatie van de natuur', die men een geseculariseerde sacrale kunst zou kunnen noemen, is voorbij. Kunst is schepping van
de mens geworden. Het beeld als voorstelling is uit onze beschaving niet weg
te denken, maar het is uiteengevallen in een oneindige veelheid van beelden,
het is geen totaal beeld meer, dat ons als 't ware in een oogopslag de zin
reveleerde van ons bestaan in de wereld. Fotografie, film en televisie hebben
nieuwe kunstvormen doen ontstaan en de plastische kunsten bevrijd van haar
figuratief karakter. Gelouterd en ontledigd van alle beelden, gaan de nietfiguratieve plastische kunsten het geestelijk avontuur aan van de verzoening
van geest en zinnen met de materie; de integratie van de mens in de kosmos —
het grote gebeuren in de eeuw van de techniek — maken zij geestelijk tastbaar
en tastbaar menselijk.
Als men beseft hoe radicaal deze revolutie in de cultuur ingrijpt, dan gaat het
niet meer op te zeggen: de Kerk sluit geen enkele stijl uit, laat de kunstenaar
dus 'modern' werken en laat hem godsdienstige onderwerpen uitbeelden zoals
in het verleden, nu in een moderne stijl. Hedendaagse kunstenaars zijn helemaal niet meer in staat heiligenbeelden te maken of missen te componeren,
evenmin als staatsieportretten of nationale hymnen; ze worden door heel
andere impulsen gedreven. Als men nog behoefte heeft aan zulke representatieve elementen, dan schijnt de beste oplossing voorlopig te zijn, dat men ze
neemt waar ze te vinden zijn (foto's, oude schilderijen, goede reprodukties) en
als plastische elementen integreert in een geheel. Met de figuratie heeft het
kunstwerk zijn eenduidige betekenis verloren; het is open voor vele mogelijke
interpretaties, die vrij komen door het actieve contact dat ieder ermee kan
hebben; het is aldus een expressiemogelijkheid geworden die beantwoordt aan
een pluralistische samenleving. In die zin kan men niet meer spreken van een
'christelijke kunst', een kunst bestaande uit iconografische en ideografische
elementen welke door middel van een sleutel christelijk geinterpreteerd en
gelezen kunnen worden. Veeleer heeft men bijvoorbeeld te doen met een plastische en sonore ruimte waarvan een van de betekenismogelijkheden gerealiseerd en geexpliciteerd wordt door de handeling welke er verricht en het
woord dat er gesproken wordt. Niet het kerkgebouw getuigt voor het geloof,
maar de Kerk als gemeenschap van gelovigen, sprekend en handelend in de
wereld.
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Kunst en techniek werpen ons terug op de mens, zijn geschiedenis, zijn project.
Zin en waarden worden niet meer in een bepaalde plaats gevonden, maar in de
menselijke relaties. Als we Lourdes of Chartres eventueel nog heilige plaatsen
noemen, dan niet omwille van de heilige verschijningen die er zouden hebben
plaatsgevonden, maar alleen omdat daar uit alle landen van de wereld mensen
samenkomen en elkaar ontmoeten om te bidden. Een plaats heeft voor ons
altijd slechts een relatieve waarde. Nooit heeft ze een absolute, intrinsieke of
ontologische waarde, alsof ze heilig was uit zichzelf en de godheid zou lokaliseren. Deze desacralisatie wordt overigens ook buiten het christendom waargenomen. In de boeddhistische literatuur vindt men bijvoorbeeld het crue verhaaltje van een monnik die eens een pagode binnenging en er urineerde op het
beeld van Boeddha, en toen iemand zijn ergernis liet blijken over die heiligschennis, antwoordde hij gewoon: „kunt u mij een plaats aanwijzen waar ik
mijn behoefte kan doen zonder de boeddhistische godheid te bedoen?"
De dubbelzinnigheid van het sacrale
Als onze samenleving zo duidelijk gekenmerkt wordt door de desacralisatie,
kunnen wij onze kerken dan blijven beschouwen als heilige plaatsen? Natuurlijk kunnen we dat: er is geen enkele wet die anachronismen verbiedt. Maar
dan lopen we wel het gevaar dat we het tegenovergestelde laten zien van wat
we willen laten zien. Het beeld dat de Kerk van zichzelf aan de wereld te zien
geeft, dreigt dan niet alleen door de buitenstaanders, maar ook door de gelovigen zelf misverstaan te worden.
Buitenstaanders kunnen in de sacrale plaats moeilijk iets anders zien dan een
geseculariseerd 'monument'. Voor wie het bewoont, gebruikt of bezoekt,
is het monument, hoe rijk ook aan herinneringen, in de eerste plaats iets actueels en functioneels: een huis waarin hij zich thuis wil voelen en waar hij alles
vindt wat nodig is om er te leven en te wer pen en andere mensen te ontmoeten.
Maar voor wie het alleen maar van buiten ziet, is het slechts een onveranderlijk
element in een steeds veranderend decor, een misschien illusoir, maar in ieder
geval geruststellend bewijs, dat er in onze voortdurend evoluerende tijd toch
nog altijd vaste waarden zijn. Men interesseert zich voor de Kerk zoals men
zich interesseert voor antiquiteiten en historische gebouwen.
Het gelaat van de Kerk wordt in de ogen van de wereld dan vastgelegd in een
beeld dat men definitief bestendigd wil zien, dat getuigt voor de aanwezigheid
van het verleden in het heden, maar dit verleden is dood, versteend en fossiel.
Zoals de dood de trekken van een gelaat verstijft, zo wordt de Kerk voor altijd
vastgelegd in een middeleeuws beeld, als het niet in het nog archaischer beeld
is van een heidense, aan de cultus van een lokale godheid gewijde tempel.
Onze eigen angst voor de veranderingen welke er vandaag overal plaatsvinden
en vf -,,or de onzekerheden waarin we verkeren, dreigen soms een bondgenoot te
zoektn in de nog veelvuldig voorkomende verwachting van vele buitenstaanders: het verlangen naar geruststellende zekerheid van hen die de Kerk (haar
instellingen zowel als haar gebouwen) als een monument beschouwen en die
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altijd weer ontgoocheld zijn als wij het aandurven zolders op te ruimen of
eerbiedwaardige relieken te moderniseren die zij zelf zich wel wachten aan te
raken of te gebruiken. Het verzet tegen de vernieuwing in de Kerk komt niet
alleen van binnen, maar ook van buiten: het beeld van een Kerk die zorg
draagt voor het verleden en de traditie, is zo geruststellend voor de sociale
orde. En dit verzet is des te sterker naarmate het geloof zwakker is.
Voor hen die tot de Kerk behoren, schept het monument het onbehaaglijke
gevoel dat hun geloof geen adequate uitdrukking meer vindt. In een historisch
gebouw voelt men zich niet thuis. Met steeds meer nadruk wordt ons voorgehouden dat wij het evangelie moeten beleven in het nu van onze menselijke
opdracht in de wereld, maar nog altijd dwingen wij de gelovigen om de hoogtepunten van hun geloofsleven te vieren in een andere wereld en een andere
tijd. In plaats van een menselijke ontmoeting in Christus te zijn vanwaar men
heen kan gaan met wat meer geloof, hoop en liefde, met een beetje meer hart,
vreugde en moed om zijn menselijke taak in de wereld weer aan te vatten,
wordt de liturgische bijeenkomst of blijft ze al te vaak een karwei die men
slechts vervult omdat het moet. Ik herinner me ooit in de kerstnacht een mis
te hebben opgedragen in een immense gotische kerk, ergens in een dorp. Nog
afgezien van het anachronistisch decor, dreigden de honderd mensen die er
waren gewoon te bevriezen; in dit kerkschip dat vijf of zesmaal meer gelovigen
kon bevatten, werden ze bevangen door een gevoel van angst en verlatenheid.
Hoeveel vuriger en warmer zouden zij zich gevoeld hebben in een gelegenheidslokaal, rond een geimproviseerd altaar? En wie van ons kan geen analoge
ervaringen citeren? Onze kerken (ook vele moderne kerken) zijn voor de praktijk van het christelijk leven vaker een beletsel dan een hulp.
Een modern ziekenhuis installeert men niet in een middeleeuws 'gasthuis', hoe
mooi dit architecturaal ook mag zijn, evenmin als men de kantoren van de
gemeentelijke administratie onderbrengt in een paleis uit de renaissance. De
meeste waardevolle gebouwen uit het verleden worden dan ook tot musea
omgebouwd. Bijna de enige antieke gebouwen die nog altijd voor dezelfde
doeleinden gebruikt worden als vroeger, zijn de kerken. Hierin ligt, als men er
ook maar even over nadenkt, iets choquerends: het christendom is iets dat uit
het verleden overgebleven is, hier is het leven stil blijven staan. Voor mij hoeven alle kathedralen nu ook niet direct vernietigd te worden, maar het beste
lijkt mij dat we de beweging die al op gang is gekomen, wat versnellen en
onze kathedralen veranderen in musea: ze onttrekken aan de cultus, waar ze
toch niet meer voor geschikt zijn, en ze teruggeven aan de stad van de mens.
leder die wil kan er dan, vrij en ongehinderd, prachtige dingen komen bewonderen, rust vinden, mijmeren of bidden. Er kunnen culturele manifestaties
plaatsvinden in dienst van de stad: concerten, toneelvoorstellingen, tentoonstellingen. Bij grote gelegenheden kan deze ruimte gebruikt worden voor
plechtige liturgievieringen, die dan iets heel anders worden dan dode resten uit
een voorbij verleden en, integendeel, aansluiten bij een typisch moderne vorm
van culturele expressie, zoals festivals en dergelijke. Daar kan de mens zich
inderdaad nog verzoenen met zijn verleden en er zich geestelijk aan voeden.
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Voor het leven van de Kerk is het nodig dat de gelovigen ergens samen kunnen komen voor de viering van de eucharistie. Maar dat wil niet direct zeggen
dat zij daarvoor over een apart gebouw moeten beschikken. Dat zij dat tot
nog toe wel gedaan hebben, is niet te verklaren uit theologische gronden, maar
alleen uit historische en sociologische motieven. Deze laatste zijn natuurlijk
ook wel belangrijk, maar ze zijn veel relatiever en kunnen verandereri. Wil de
Kerk opgewassen zijn tegen haar taak in deze wereld, dan moeten verbeelding
en geestelijke creativiteit weer vrij gemaakt worden en daarvoor is het nodig
dat wij ons losmaken van alle eens en voorgoed verworven denkbeelden, van
alle tot dogma's verheven gewoonten, dat wij terugkeren naar een gezond
empirisme en de concrete eigentijdse situatie rationeel analyseren.
Wij kunnen ons hierbij verlaten op wat er in de Kerk zelf reeds gebeurt. Het is
een feit dat wij er nauwelijks nog aan denken, kerken te bouwen voor grote
massa's van gelovigen. Men stelt zich tevreden, zoals in Ronchamp bijvoorbeeld, met een kapel van bescheiden afmetingen, die dan zo geschikt wordt dat
de eucharistic in de open lucht gevierd kan worden, zodat de plaats van de viering samenvalt met het landschap. De grote christelijke gelegenheidsbijeenkomsten worden meestal, als meetings, gehouden in een stadion, een tentoonstellingshal, een congresgebouw, een feestzaal. Hierin spelen niet alleen praktische
overwegingen een rol (deze gebouwen zijn functioneler, en enorme cultusgebouwen die de meeste tijd van het jaar ongebruikt blijven, zijn economisch niet
te verantwoorden), maar in het feit dat de cultus gevierd wordt in ronduit
profane ruimten, kan men ook een teken zien van de aanweziigheid van de
Kerk in de wereld. Omgekeerd werd de Sint-Pieter voor de concilievergaderingen zo goed en zo kwaad als het ging omgevormd in een congreszaal.
In de eucharistic wordt het gehele menselijke en christelijke leven opgenomen
en getransformeerd in het Lichaam van Christus. Het 'elders' van God is
nergens anders dan hier. Gods transcendentie raakt ons in het hart van het
leven, als een dimensie van ons eigen bestaan. Deze integratie, deze opname
van de menselijke realiteit in Christus is moeilijk in overeenstemming te brengen met cultusgebouwen die buiten de menselijke realiteit staan en een sacraliteit suggereren buiten en zonder verband met het dagelijkse leven. leder van
ons heeft wel eens ervaren dat hij zich het meest aangesproken voelt door
eucharistievieringen die 'ter plaatse' (of in een kapel, die gewoon een kamer
kan zijn) geimproviseerd worden door een groep mensen (niet noodzakelijk
een of andere 'natuurlijke gemeenschap', want deze bestaan nauwelijks meer),
die contact hebben gevonden of samen hebben gewerkt: gespreksgroepen,
jeugdkampen, bezinningsdagen, enz.
Eigenlijk alleen in de parochie zoals die nu bestaat, schijnt men zich moeilijk
van het oude kerkbeeld los te kunnen maken. Daar schijnt een apart cultusgebouw nog altijd geboden te zijn. Maar getuigt dit niet tegelijk van een
gebrek aan realisme en van een tekort aan verbeelding? Een kleine groep kan
altijd hier of daar wel onderdak vinden om samen te komen. Zodra de lokale
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gemeenschap echter talrijk genoeg is en voldoende gestructureerd en actief,
heeft ze, zoals elke vereniging van enige omvang, behoefte aan een geeigende
vergaderplaats. In de huidige omstandigheden schijnt het echter normaal, die
vergaderplaats op te vatten als een multifunctionele plaats, die niet alleen voor
de liturgie, maar ook voor andere bijeenkomsten gebruikt kan worden. Een
domus ecclesiae dus, een huis van de christelijke gemeenschap, dat een of twee
etages van een groot gebouw kan beslaan en, naast enkele kleine vertrekken
(waarvan er een bijvoorbeeld als bidkapel kan ingericht worden) en de kantoren voor de verschillende diensten, een grote zaal zou bevatten die door
middel van een echt mobiel meubilair ingericht kan worden voor verschillende
doeleinden: lezingen, vergaderingen, feesten, recepties, liturgie, enz.
De experimenten die in die zin ondernomen worden, zijn nog al te zeldzaam.
Meestal bepaait men zich ertoe, het oude beeld wat aan te passen aan de
nieuwe behoeften. Er is een veel radicalere vernieuwing nodig. Het verzet
daartegen houdt voor een deel verband met de complexiteit van de sociale
werkelijkheid, die maakt dat de evolutie niet overal, in alle sectoren, even snel
gaat. We moeten ons dan ook niet gaan inbeelden dat we direct utopieen kunnen realiseren. Maar rekening houden met de realiteit wit niet zeggen dat we
ons neer moeten leggen bij de bestaande toestand. Vele aarzelingen of tegenkantingen zijn immers ook te wijten aan luiheid van verbeelding of stilstand
van denken, waardoor we ons kritiekloos aan de overgeleverde modellen houden en koppig in stand willen houden wat toch gedoemd is om te verdwijnen,
in plaats van het rustig dood te laten gaan, zodat er vanzelf plaats komt voor
lets nieuws. Het volstaat dus niet te constateren (en zeker niet alleen maar
detailfenomenen te registreren): we moeten ook zoeken naar de betekenis van
wat er gebeurt, en dit dan prospectief, met het oog op wat er ons in de toekomst te doen staat. Er zijn problemen die onmiddellijk om een oplossing
vragen, zo goed en zo kwaad als het gaat, maar dat ontslaat ons niet van een
meer fundamentele, verder reikende analyse.
Onder en achter het probleem van de kerkbouw ligt er een ander, veel breder
probleem waar we nog helemaal niet klaar in zien: dat van de parochiale
instelling die niet meer aangepast is aan de moderne stedelijke samenleving. Wij
kunnen niet doen alsof deze structuren onveranderlijk en definitief waren.
Moeten wij, om bij de kerkenbouw te blijven, inderdaad nog kerken bouwen?
Zelfs als wij op deze vraag voorlopig geen ondubbelzinnig antwoord kunnen
geven, wij kunnen ze niet uit de weg gaan. In sommige gevallen zullen we wel
voort moeten gaan kerken te bouwen en trachten het zo goed mogelijk te doen.
Maar tegelijk moeten er andere wegen worden gezocht en beproefd. Kerken
bouwen kost enorm veel geld en legt de geestelijkheid en de gelovigen ontzaglijke materiele lasten op. Loont dit altijd echt de moeite en leidt het de aandacht niet of van belangrijker taken van de Kerk: geestelijke begeleiding en
evangelisatie? Het monumentale en definitieve karakter van de gebouwen die
we oprichten, staat bovendien de voortdurende evolutie in de weg die op dit
ogenblik in de Kerk aan de gang is. De aanpassing van oude kerken aan de
nieuwe liturgische behoeften stelt vaak onoplosbare problemen, maar er be-
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staat veel kans dat we in de kerken die we nu bouwen, binnen enkele jaren
voor dezelfde problemen zullen staan. Wat we van een kerk verwachten is zo
onduidelijk en zo onsamenhangend, dat er onder de massa kerken die er tegenwoordig gebouwd worden, slechts heel weinige zijn die we zowel functioneel
als architectonisch en geestelijk geslaagd kunnen noemen. Moeten wij deze
mislukkingen maar blijven vermenigvuldigen? En tenslotte: de concentratie
van de bevolking in de nieuwe steden stelt het architectonische probleem van
de integratie van de cultusruimte in de woonblokken, maar nog altijd worden
kerken, ook 'moderne' kerken, geconcipieerd volgens het type van de oude
dorpskerk. Moeten we in die nieuwe steden een reusachtig grote kerk bouwen
of vele kleine 'wijkkerken'? Hebben wij in de context van de huidige samenleving het recht, onze kerkgebouwen nadrukkelijk aan het stedelijke landschap
op te dringen? Dit zijn allemaal ernstige vragen. Niet noodzakelijk moeten ze
tot de conclusie leiden dat er geen kerken, geen aparte en uitsluitend voor de
cultus bestemde gebouwen meer gebouwd hoeven te worden, maar wel laten
ze zien dat kerkbouw geen vanzelfsprekende zaak meer is. En misschien moeten we eerlijk erkennen dat wij op het ogenblik — uit lichtzinnigheid of omdat
wij te lui zijn om andere oplossingen te bedenken — te veel kerken bouwen.
De christen en het sacrale

Wie echt wil leven vandaag, moet zijn geest onophoudelijk open houden voor
onderzoek en actie. Over vooraf gegeven modellen van wat er ons te doen
staat, beschikken wij immers niet meer. In een wereld die mobiel is geworden
en altijd voort evolueert, staat ieder menselijk handelen voortdurend voor de
zware opgave, steeds opnieuw normen en doeleinden te vinden. Zolang we de
kerk min of meer als een sacraal monument blijven beschouwen, worden we
verlamd.
Een bevrijdende evidentie zou in ieder geval duidelijk moeten zijn: in het
nieuwe verbond in Jezus Christus is er geen tempel meer. „Er komt een uur
waarin gij noch op deze berg, noch te Jeruzalem de Vader zult aanbidden....
Er komt een uur, en het is er reeds, waarin de ware aanbidders de Vader in
geest en waarheid zullen aanbidden" (Jo. 4, 21 - 23). „Breek deze tempel of en
in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Hij sprak over de tempel van zijn
lichaam. Toen hij dan van de doden verrezen was, herinnerden zich zijn leerlingen dat hij dit gezegd had en zij geloofden in de Schrift en in het woord dat
Jezus gesproken had" (Jo. 2, 19 - 22). Het feit dat er maar een tempel meer
was, te Jeruzalem, was reeds een eerste vorm van universaliteit, hoezeer deze
nog gebonden was aan een bepaald yolk; de leegte van het heiligdom was een
teken van de verwachting van deze universaliteit. Maar welke betekenis heeft
een leeg heiligdom nog als het Woord vlees is geworden? Er is voortaan geen
waarachtig en wezenlijk ontmoetingspunt meer tussen mensen en God dan het
Lichaam van Christus: geen tempel door mensenhanden gemaakt, maar de
mensheid zelf die verzameld wordt in het Lichaam van Christus; geen uit
stenen opgebouwde kerk, maar de levende Kerk; geen materiele plaats, maar
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de eucharistische gemeenschap. Als gebouw behoort de kerk aan de mensen
die haar hebben opgericht en die erover beschikken. Zij is een functionele
ruimte. Zij is geen sacrale ruimte.
Deze kritiek op het sacrale is in het evangelie niet bijkomstig, maar fundamenteel. We zien hoe Jezus in een dramatisch conflict verwikkeld raakt met de
behoeders van de sacrale orde en dit conflict culmineert in de beschuldigingen
van heiligschennis en godslastering waarvoor hij aan het kruis geslagen wordt.
Jezus' kritiek strekte zich uit tot alle domeinen van het sacrale, tot alle sacrale
taboe's; alles restitueerde hij aan de mens voor de glorie van de Vader. Hij
ontmaskerde de religie van de farizeeers, die door de consecratie van hun
bezittingen (de 'korban') er de armen van beroofden. Evenmin als er nog een
sacrale plaats bestaat, is er nog een sacrale tijd: „De sabbat is er voor de mens
en de mens niet voor de sabbat" (Mk. 2, 27). En wij kennen de strenge vermaning van Paulus aan de Galaten; het inachtnemen van sacrale tijdscyclussen
klaagt hij aan als geloofsafval: „Zeker, vroeger hebt gij God niet gekend en
zijt gij goden gaan dienen die het in werkelijkheid niet zijn; maar thans, nu gij
God kent, of liever nog, door God wordt gekend, hoe zoudt gij u weer gaan
wenden tot die zwakke en onbeduidende elementen, wier slaven gij weer wilt
worden? Gij viert dagen en maanden, seizoenen en jaren? Ik ben bang dat ik
me misschien vruchteloos voor u moe heb gemaakt" (Gal. 4, 8 - 11)1.
Het onmiddellijk sacrale steunt, zoals Paulus zegt, op de fascinatie van de
'elementen dezer wereld', de duistere kosmische machten die de mens in zich
en buiten zich ontdekt. Om ze te verzoenen onderwerpt hij zich eraan. Omdat
hij God niet kent, onderwerpt hij zich aan datgene waarover hij geroepen is
om te heersen. Steeds staat de mens aan die bekoring bloot, ook de mens van
het technische tijdperk. In zijn poging om zich in de kosmos te integreren,
ervaart de mens steeds weer dat deze kosmische krachten, zelfs al worden ze
wetenschappelijk beter gekend, altijd duister blijven; de mens voelt zich hun
speelbal, nooit slaagt hij erin door te dringen tot wat hem tot mens maakt.
Vandaar de mogelijkheid van een steeds terugkerende regressie naar de meest
primitieve religieuze vormen (astrologie, talisman) en het succes van de sekten.
Vandaar ook de mogelijkheid om de techniek zelf als een afgodsbeeld, als een
soort van magie te gaan beschouwen, zoals Norman Wiener zegt van de 'aanbidders van de machine'. Vandaar vooral de grote idolatrieen waaraan hele
volkeren zich onderwerpen en waartegen wij uit de kracht van ons geloof, uit
hartstocht voor de vrijheid van de mens, moeten blijven protesteren. Dit alles
1 De liturgische cyclus is uitdrukking van geloof, geen sacralisatie van de tijd. De eucharistieviering houdt de gedachtenis in aan het Avondmaal van de Heer en de aankondiging van
onze eschatologische hoop, zonder welke het geen christelijke viering zou zijn; maar gedachtenis en hoop in het nu van onze menselijke taak, zonder welke de anamnese slechts
een archeologische reconstructie en de hoop slechts evasie zou zijn. In een overwegend
rurale en agrarische beschaving, waarin de arbeid van de mens nauw samenhangt met de
kosmische cyclus van seizoenen en dagen, is de liturgische cyclus een duidelijk verstaanbaar
teken van deze integratie. Het is echter een contingente uitdrukkingsvorm, gebonden
aan een bepaald type van beschaving, en geen sacrale, onveranderlijke vorm. Niets belet dat
de Kerk deze uitdrukkingsvorm ooit laat varen wanneer zij inziet dat hij niet meer aangepast
is.
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moet er ons steeds meer bewust van maken dat de openbaring van de Vader
in Jezus ons bevrijdt van alle 'bagatellen', van al die goden „die het in werkelijkheid niet zijn". Zij geeft de mens terug aan zichzelf, zij maakt van hem een
zoon; gedesacraliseerd, wordt de kosmos aan de mens teruggegeven, hersteld
in zijn natuurlijkheid zoals hij geschapen is. De kennis van de ware God
maakt de antropologie los van de kosmologie, stelt de mens in staat zichzelf te
zijn, niet als een slaaf, niet als een kind dat, zolang het onder voogdij staat,
„in niets verschilt van een slaaf" (Gal. 4, 1), maar in de vrijheid van een zoon
van God, inwendig getransformeerd door de Geest.
Deze geestelijke bevrijding stelt hoge eisen en het geloof is vaak zwak. Dat wij
voortdurend bekoord worden om ons weer onder de beveiligende wet te
stellen of hulp te zoeken bij nieuwe idolen, is menselijk en begrijpelijk. Maar
het zou een zonde tegen de geest zijn, het vrijheidsappel, dat van God komt,
aan de boze toe te schrijven en de wil om zich in slavernij te onderwerpen, die
van de boze en van onze kleinmoedigheid komt, aan God. Dat de Kerk (zoals
wijzelf in de Kerk) moeite heeft om haar geestelijke vrijheid ten volle te manifesteren, dat zij zich niet makkelijk losmaakt van de gewoonte en de routine
die haar als een keurslijf omprangen, hoort nu eenmaal tot ons alle y menselijke
conditie. Maar het ergste van al zou zijn als wij, gesteld voor de keuze tussen
de klare kracht van het evangelie en de kerkelijke tradities, ons altijd het
veiligst zouden verlaten op de tradities en deze altijd de overhand laten halen
op het evangelie. Hoort deze verblinding niet juist tot het wezen van het
farizeisme? „Gods gebod verwaarloost gij, maar aan de overlevering der mensen houdt gij vast" (Mk. 7, 8).
De levende Kerk is de zichtbaarheid van Christus' Lichaam. Als lichaam heeft
zij, zoals ieder sociaal lichaam, een objectief bestaan en heeft zij een organisatie, een wetgeving nodig om haar samenhang naar binnen te verzekeren en
naar buiten te laten zien. Geestelijke vrijheid is geen toevlucht voor een lege
interioriteit en geen anarchie. Wie ordemaatregelen invoert zonder welke een
lichaam niet kan bestaan, stelt zich nog niet bloot aan Paulus' verwijt, dat hij
'terugkeert onder de wet'. 'Terugkeren onder de wet' betekent: noodzakelijk
contingente maatregelen sacraliseren als iets onaantastbaars, zich er slaaf van
maken in plaats van er zich als een vrij mens in te bewegen, de mens in dienst
te stellen van ritus en recht, terwijl ritus en recht geen zin hebben tenzij in
dienst van de mens. Juist omdat niets meer sacraal is, is „alley van ons". De
Kerk kan daarom in alle vrijheid aan de profane en aan de religieuze wereld
alles ontienen wat haar in een bepaalde historische en sociale context het meest
geschikt lijkt om haar leven te organiseren en haar geloof uit te drukken. Wel
moeten die elementen dan gedesacraliseerd zijn, hersteld in hun eenvoudige
menselijke waarheid, de enige die hier van belang is. Zoals vlees dat aan de
afgoden gewijd is, zonder gewetensbezwaar door christenen gegeten kan worden, op voorwaarde dat zij die dit doen, heel goed weten dat de afgoden niets
zijn en dat het eten van dit vlees juist betekent dat alle valse goden vernietigd
worden (1 Kor. 8).

Hugo Claus' ethisch engagement
Carlos Tindemans

De laatste twee jaar heeft Hugo Claus zijn altijd al verbazende produktiviteit
nog opgevoerd met een eenzijdige voorkeur voor het theater. Op Uilenspiegel
en Thyestes is Het Goudland gevolgd1 en reeds lopen geruchten over de creatie
van Het leven en de werken van Roeland de Eerste. De eerste tdrie zijn adaptaties, thema's van anderen waarop Claus een dramaturgische commentaar heeft
geleverd die ze onbetwistbaar tot eigen stukken stempelt; ze getuigen bovendien
van een meer rechtstreekse relatie tot de maatschappelijke actualiteit. Omdat
dit duidelijk een cesuur betekent in het totale oeuvre, heeft De Bezige Bij de
acht toneelstukken die voor Uilenspiegel liggen, afzonderlijk gebundeld2; ze
vormen chronologisch een gesloten eenheid en stellen ons in staat na te gaan
wat Claus in al die jaren inhoudelijk en vormelijk heeft beziggehouden.
Twee kenmerken vallen op: 1) wellicht onbewust maar onmiskenbaar cirkelen
deze stukken allemaal road een kernmotief, en 2) meer dan bewust schakelt
Claus telkens over op een verschillende vormgeving. De fundamentele thematische concentratie en de formele onbestendigheid hangen echter nauw samen.
Hoe sterk de verbeelding ook evolueert en in expressievaardigheid toeneemt,
altijd leiden de wisselende gestalten terug naar een zelfde epicentrum: een
diagnose van de eigentijdse mens. De wankelmoedige zekerheid waarmee Claus
in elk nieuw stuk een ander verwerkelijkingsprocede uittest, is dan niets anders
dan de behoefte om telkens weer een ander aspect van dit kernthema op de
meest efficiente manier uit te beelden. 1k heb dan ook de indruk dat wie in.
zijn Clauskritiek alleen maar aandacht heeft voor de dramaturgische afwisseling, de diepere impuls en de intrinsiek-eigene belijdenis over het hoofd dreigt
te zien.
1 Uilenspiegel, een bewerking van Charles De Coster, die in de zomer van 1965 te Leiden
werd gecreeerd, in januari 1967 door het Theatre National de Belgique gespeeld en ondertussen herschreven naar een persoonlijker visie, een projectie van de mythische figuur in de
toekomst van 1987.
Thystes, een bewerking van Seneca met eigentijdse resonanties, in het voorjaar van 1966
gecreeerd te Brussel.
Het Goudland, een H. Conscience-libretto, zowel bewerking als pastiche, in december 1966
gecreeerd te Antwerpen.
2 Hugo Claus, 8 toneelstukken, De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 409 pp., f 12,50.
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Thematiek
In Een bruid in de morgen (1953) heeft Claus het onheelbare besef van het
lijden aan de tijd gekristalliseerd in Andrea, een symbool van de ik-onvolkomenheid. Andrea's zelfinzicht in haar fundamentele verminking wordt bewust gemaakt via haar onbeholpen poging om deze rudimentaire kern efficient
te voltooien. Deze interne onhandigheid is tot een extern kenmerk geworden
dat Andrea in haar psychisch gedrag determineert en dat verhindert dat zin en
zekerheid zich in dit mensenleven completeren tot een leefbare harmonie. Claus
gaat bitter de mogelijkheid uit de weg, Andrea's verontrustende complexiteit
sussend op te vangen in een romanachtige problematiek van het uitzonderlijke
ik. VO6r het te interpreteren symboolmotief staat de actuele, herkenbare werkelijkheid voluit getekend en deze staat er borg voor dat de tragische potentie
van de broer-zuster-idylle niet ontaardt in een vals anti-happy-end.
Andrea is noch heldin noch slachtoffer, tenzij in de vaag-algemene zin van:
slachtoffer van deze tijd. Zij behoort tot die wezens wier bedrieglijke revolte
en zelfzekerheid een versplintering camoufleren. Dit zowel onvoltooide als aan
flarden gescheurde innerlijk is geconditioneerd door de leegheid en de liefdeloosheid van een heel tijdperk, overtuigend uitgebeeld in de vader en de moeder, die in hun bescherming en lending grandioos mislukken, meer uit onkunde
dan uit onwil. Andrea snakt tevergeefs naar een voltooiing van de wereld in
zichzelf, naar een bekroning van slecht georienteerde levensbewegingen. Zij is
te zeer een kind van de tijd om te begrijpen dat haar al te onvoorwaardelijke
eis op autonoom geluk iets destructiefs tegenover de evenmens inhoudt. Zij
weet nog heel weinig of van het levensgeheim, ze voelt nog niet dat er eigen
bestaan die slechts een kans op vervulling bezitten als je ze niet uitdrukkelijk
formuleert. Dit koortsachtige maar instinctarme zoeken maakt de bewonderenswaardige essentie van het drama uit.
Het lied van de moordenaar (1956) gaat op dit grondmotief door, hoezeer het
thema ook chronologisch en sociologisch in een ander milieu is gesitueerd.
Ook Moerman, de hoofdfiguur in deze naar Claus' eigen woord 'Elisabethaanse western', is een held-met-ik-verzwakking. Bij hem echter zit dit besef niet zo
duidelijk voorop, hij lijdt veel minder aan de tijd dan aan organische tekorten.
Aan zijn maatschappelijk gedrag als outlaw beantwoordt een innerlijke vervreemding; het lijden aan het bewustzijn hiervan kan dan pas intreden wanneer hij in zijn ontmoeting met Lise, samen met de aardse Tilda een component van de vrouwelijkheid, ervaart hoe zijn menselijke persoonlijkheid onvoltooid is gebleven. Moerman, de berekenende waaghals, wordt hier geconfronteerd met niet vooruit berekenbare diepte-impulsen. Een realistische evocatie
hiervan, die gemakkelijk in een melodrama zou kunnen verkeren, wordt vermeden door de gemengde romance-ballade-vorm. Hierdoor ontstaat een getemperde directheid van ervaren en erkennen die van Moermans avontuur met
de kasteelvrouwe veel meer maakt dan een incidenteel slippertje: een geromanceerde blauwdruk van de vrees voor de tijd die de mens aantast en onkenbaar
maakt voor zichzelf. 'Vrees' is eigenlijk een te zwakke term, want de existen-
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tiele angst die Moerman verlamt, is wanhoop over een inzicht in de verglijdende tijd, een waanzinnig verlangen naar een eeuwig 'nu', dat geen herinnering
opbouwt en geen hoop en geen ibehoefte wil kennen buiten zichzelf. Leven als
een aangehouden ogenblik. En wat is dit anders dan onmogelijk, een te veel
eisen van de mens, ook van het leven? Wat is dit bijgevolg anders dan een
metafoor voor de dood, waarin de passie geschuwd wordt omdat ze schuld
meebrengt?
In Suiker (1958), dat slechts uiterlijk naturalistisch van sfeer is, neemt Claus
zijn motief andermaal op, op een manier die zowel terugtocht als vooruitgang
betekent. Andrea verlangde een oplossing in waarachtigheid, maar haar rol
bleef beperkt tot onvoldaanheid en het besef hiervan dwong haar tot een fatale
keuze. Kilo bezit deze visionaire zelfanalyse niet en hij blijft voor zichzelf op
bijna-programmatische wijze ongrijpbaar en onbegrijpelijk. Zijn persoonlijkheid wordt in talrijke trekken getekend, maar deze zijn meer aanzet dan voltooiing, meer ontwerpen van een vollediger ik dan een dankbaar eindprodukt.
Ook hier gebruikt Claus weer het verminkte ik als metafoor voor de mensheid,
een mens die zichzelf ervaart en ondergaat zonder in zichzelf door te dringen,
meer thuis in het wens- dan in het denkspel. Zoals Andrea rebelleert Kilo tegen
het gebod van een onveranderlijk levensritme, maar deze opstandigheid wordt
hem door de uiterlijke omstandigheden opgedrongen; ze springt niet op uit een
eigen essentiele behoefte, maar, eenmaal in hem wakker geworden, laat ze hem
achter met de smaak naar verandering, aanvulling, voleinding van iets wat hij
amper een meer concrete inhoud kan geven. De zelfvoltooiing waar hij uiteindelijk aan toe komt, is slechts schijn: de onrust en de obsessie in het zoeken
naar zinvolheid in het bestaan zullen hem wel nooit meer verlaten. Juist in dit
zoeken waar nooit een eind aan komt ligt de hele complexe verhaalwaarheid
van dit stuk uitgedrukt. In tegenstelling tot Andrea streeft Kilo immers intuitief, en dan ook onbehendig, naar lonende ervaringen, naar de vervulling van
wensinhouden die door geen innerlijk of uiterlijk dwangbeeld worden versmald
of vertroebeld en die in ieder ik op realisatie te wachten liggen. Deze wezenseigene behoefte van Kilo, die hem bereid maakt tot een toch nooit te voltooien
groei in de zelfobservatie, onderscheidt hem van Andrea, de vermoeide, de
bezetene, de in zichzelf verdrukte, die lijdt aan een teveel aan besef en die
bijgevolg niet meer in staat is om uit de opgedane ervaring een prikkel tot
zelfaffirmatie te halen. Anderzijds en desondanks onderneemt Andrea de poging om haar niet-rol te leven. Kilo's levensexperiment daarentegen blijft beperkt tot een inbeelding en deze is te fictief en te labiel om een concrete inhoud
te krijgen. Kilo's wensbestaan, dat hij zich aan het eind van het stuk voorneemt gestalte te geven, valt weg uit de objectieve realiteit; het staat onder het
onechte maar futiele teken van een voortgedroomde waarheid. Andrea raakt
in zoverre met zichzelf vertrouwd, dat ze de identiteit van haar ware wezen
achterhaalt en dan ook consequent involgt. De zichzelf onbekende Kilo komt
niet tot zelfontdekking en gaat in de vertrouwde onduidelijkheid heen. Dit
resultaat, in wezen veel fataler dan de verkrampte evasiepoging van Andrea,
komt neer op resignatie.

598

Carlos T indemans

In Mama, kijk, zonder handen (1960) vind ik in Stefan slechts de aanzet voor
een verdere behandeling van Claus' kernmotief, maar hij raakt verstrikt in zijn
voorliefde voor pikant snoepgoed. Spirituele genrestukjes staan hier de demonstratie in de weg. Detailvondsten vervangen vaak het ritme en de thematische
concentratie blijft dan ook erg mobiel. Het panopticum van dichters-boheme,
nozem en vlindermeid plus de fantaisistische mooiprater en de arsenicum-enoude-kant-juffrouw maakt zich te zelfstandig en het ironisch genoegen dat
Claus in dit towel burgerlijke als artistiekerige bestiarium vindt, is kennelijk
sterker dan het scherpe mikken op het existentiele doelwit. Wanneer hij er
echter in slaagt zijn neiging tot arabeske in karakteriserende dienst van zijn
Stefan-analyse te plaatsen, dan treden herhaaldelijk dreigende effecten op.
De dramaturgische inval van De dans van de reiger (1962) bestaat hierin, dat
Claus afziet van een conventionele expositie, die ons netjes de voorgeschiedenis opdist; we worden direct geconfronteerd met een eindsituatie, de voorlopig
laatste fase in het rijpingsproces van de ik-gestoorde Edward. De enige steun
die we krijgen is, dat we een immobiele Edward leren kennen die zich helemaal
heeft ingekapseld en die het vertikt nog verder op de vrij potige reacties van
zijn vrouw Elena in te gaan. In deze terugplooiing op het besef van geleden
pijn heeft hij een stadium van afzondering bereikt die geprovoceerd werd door
een nooit aflatende zelfobjectivering. Door een bepaalde levenservaring geschonden, analyseert deze Edward zijn persoonlijkheid zo grondig, dat alle
levensimpuls ophoudt. Omdat hij heeft blootgestaan aan zovele contradictorische impressies, is deze geplaagde anti-held nooit tot een autonome synthese
gekomen en hij fungeert als een metafoor van de diogenesloze tijdgenoot.
Claus bereikt hierin naar mijn gevoel — niet voor het eerst, maar wel met deze
afrondende implicaties — een grote thematische densiteit. In zijn vorige stukken is hij er niet even sterk in geslaagd, het hoofdmotief van het ik-gestoorde
wezen zo zinvol en met dezelfde stijging in effect vast te knopen aan het nauwelijks minder hardnekkig terugkerende neventhema van de bedreigende relatie tussen de geslachten. De minutieuze dosering waarmee het centrum van de
stoornis geleidelijk wordt blootgelegd, is overtuigend. De opgestapelde en langzaam onthulde thematiek van de elkaar opvolgende ik-oprispingen stemt volkomen overeen met de demonstratietechniek waarop ieder fragment berekend
is; Claus pakt uit met een niet-logisch en al evenmin chronologisch gebonden
reeks van onthullingsflitsen die de kansen op een oplossing telkens weer binnen
het bereik halen en telkens ook weer verdagen. Hoe betwistbaar de vrijheid
ook kan zijn die hij zijn metamorfosehappige protagonist toestaat, artistiek
heeft hij die vrijheid even vastberaden als afgemeten gebruikt.
Andrea en Moerman komen nooit volledig los van hun determinerende fantasie, Kilo moet narratief te sterk in contrast handelen met zijn innerlijke aanleg, Stefan staat te gelaten in de verwarrende woeling van zijn omgeving, alle
figuren dienen te sterk Claus' welbehagen om als novellist met imponerend
dialoogstrooisel tussenbeide te komen. In De dans van de reiger is dat weggevallen. Het omspelen van de eigenlijke kern, het afwijken van het geplande
centrum is hier uitgegroeid tot een vormbeheersend instrument, dat niet louter
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technische manipulatie blijft maar inhoudelijke verdichting wordt. Claus geeft
zoveel flarden van inzichten vrij, dat de puzzelende toeschouwer tenslotte toch
in staat wordt gesteld tot een sluitende diagnose te komen.
Dramaturgisch worden in dit stuk de dialogische stilten efficient gebruikt als
indicaties voor de kortsluiting in de relaties tussen de partners. Dit ondermijningselement wordt trouwens handig versterkt met geraffineerde taalmiddelen,
die wel eens meer het literaire dan het psychologische evenwicht dienen. Edward slaat geregeld toe met monoloogdetails, vervreemdende citaten, lyrische
uitvluchtsels. Dit geeft echter een deuk aan de demonstratie; enig gebrek aan
beslistheid, aan Schwung, aan moed voor kleur en dus aan onmiddellijke fascinering lijkt we! onvermijdelijk. Op zichzelf is immers het troosteloze binnengluren bij een troebel-introverte natuur reeds een gevaarlijke onderneming,
maar als daarbij de auteur nog terugdeinst voor een directe duidelijkheid, dan
doemen gevaren op voor de stilistische samenhang. Hoe drukt zich dit alles
dan in de vitale handeling uit? Oprechtheidspogingen onder het voorwendsel
van camouflage, zelfonderzoek dat zich als zelfbedrog voordoet, een mensheidscrisis die doorgaat voor een huwelijksbarst.
1k vermoed bovendien dat dit stuk ook door middel van de vorm duidelijk wil
maken hoe Edward naar zichzelf op zoek is. Het ingewikkelde instrumentarium vindt een compensatie in een beeldsterke dichterstaal. Alleen zulk een
taal is in staat het individueelpsychologische te verbreden naar het tijdspsychologische. Edward beseft immers dat in hem een pijncentrum is getroffen dat
eigen is aan de menselijke aard. Hij zoekt geen nooduitgang op, hij blijft geloven in de mens als iets meer dan een abstractum. Hij wordt dan ook uiteindelijk geen pathologisch geval. Toch komt het mij voor dat Claus' wil om alle
eenzijdigheid te vermijden hem verleid heeft tot het andere extreem. De optische penetratie in het objectieve relaas van een crisis verdient inderdaad
bewondering, maar wat ze bloot geeft, blijft toch te gelsoleerd. Een tegenvoorbeeld is de visueel wordende jeugdimpressie die — karakteristiek voor Claus'
thematische geheimdoenerij — als een groteske in het stuk is ingebouwd (het
spel is meer dan spel, het is de vrolijke zijde van de zelftwijfel, een bestaanservaring bepaald door pijn die het bewustzijn niet weet uit te schakelen),
pardoes in de finale dan nog. Ligt de nadruk echter toch niet meer op de
lichamelijk geworden gevoelsverminkingen dan op de pseudo-revelatieve erotiek? In het net van zijn herinneringen hokkend, praat Edward zich immers het
heden uit het hoofd. De associatie met het erotische spel is natuurlijk niet
toevallig of overbodig, maar voor de correcte diagnose is ze tenslotte slechts
van ondergeschikt belang. Edward goochelt zich hallucinaties voor die harmonieren met zijn gewenste stoornisfactoren. Zo stuurt Claus ons herhaaldelijk
een navrant-averechtse kant op, maar uit de deelkennis die we onderweg
oprapen, kunnen we geduldig-construerend tot een analyse van dit gekwetste
individu geraken.
Dramaturgie
Hugo Claus behoort tot een type van dramatische auteurs dat in Zuid-Neder-
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land onbekend was tot hij opdook met zijn Bruid in de morgen. Zijn teksten
zitten propvol rationele fantasie. Hij is een auteur die meer wenst en weet over
te dragen dan zijn dialoog strikt-inhoudelijk ter beschikking stelt en die anderzijds de dramatische evolutie juist op dit onuitgesprokene als rationele factor
baseert, meer dan op de dialogisch-tastbare realia, die eigenlijk slechts als
orienteringspunten fungeren. Waarheid wordt uitgedrukt als een aspect van
bewustzijn. Als auteur ontzegt Claus zich het recht, met de kracht der simplificatie en uit eigen drang te bepalen wat die waarheid nu precies is. Wil men
hierin een gebrek aan ultiem creatief vermogen zien, dan kan dit objectief
moeilijk weerlegd worden, al ligt deze opvatting te sterk geankerd in het beeld
van de kunstenaar als volkomen autonoom schepper. Wat Claus weigert in te
schakelen als imperatieve willekeur van de auteur, vervangt hij door de nauwkeurige allusie die vele richtingen uitkan, door een gewetensvolheid die een
vechtend geweten verraadt. Skepsis in verband met analytische zekerheid omtrent motieven en drijfveren wordt hogere techniek, het bedachtzame omsingelen van de mens als voorwerp wordt de natuurlijke aard van een dramatiserende beweging. Daarbij mag men niet uit het oog verliezen dat Claus' eigen
sigma niet deze methode an sich is maar de coOrdinatie van de methode met
de stof. De techniek van het aftasten, het spelletje van suggereren en verwerpen dat nauwelijks tot selectie leidt, kan, bijvoorbeeld ten opzichte van de
emotionele fundering van Andrea, alleen maar adequaat worden genoemd.
Welke andere kneep is in staat — zonder opzettelijk te worden en bijgevolg
het intern-dramatische te vernietigen — het verborgen leven dat aan elk direct
inzicht onttrokken blijft, zo ongenadig te reflecteren?
Claus' meesterschap bestaat erin dat hij zijn technische demonstreermethode
niet beperkt tot een werkwijze. Als de toeschouwer wenst geactiveerd te worden, gedwongen tot nadenken en zelfstandig aanvullen in plaats van alleen
maar illusionistisch beziggehouden (wat immers geen enkele diepere verplichting inhoudt), dan kan die wens alleen in vervulling gaan als de auteur zelf
daarvoor de nodige voorwaarden schept. Daartoe behoort dat hij inhoud en
substantie aanreikt en niet enkel technisch kunnen. En dat hij zijn constructie,
bij alle schuwheid voor een directe tekijkstellerij, volledig in de hand weet te
houden. De autoriteit van de auteur wordt daarmee niet verminderd; veranderd is alleen de manier waarop hij er gebruik van maakt. Deze autoriteit is
bij Claus aanwezig, niet alleen in de al dan niet willekeurige momentenselectie,
maar vooral in het taaldetail, in de geslotenheid der overgangen, in de finesse
van de compositorische afwerking en in zijn begaafdheid fabelfeiten aanschouwelijk te maken, niet door pedant-realistische registratie, maar door zinnelijke observatie en isolering van een centraal interessepunt, waardoor ieder
fragment zin krijgt voor de totale ontwikkeling. Claus' doel is dan wel evident:
uitstallen van waarheid, niet van illusie. Het is juist dit opgeven van het illusionistische verhaal dat velen blind heeft gemaakt voor Claus' dramatische
eigen aard.
Claus vervalt niet in de klassieke vergissing, in het theater een plaats te zien
waar het slechts halfgeschrevene tot een goed einde wordt gebracht met andere
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middelen. Als literator daagt hij het theater uit in zijn vitale kenmerken. In al
zijn stukken (voor mij het meest efficient in Een bruid in de morgen, maar
indrukwekkend-gaaf zijn ook de drie eenakters De getuigen (1952), (M)oratorium (1953) en In een haven (1954), al zijn het slechts vingeroefeningen) opent
zijn thema niet zomaar een toneelkundige analyse, maar het krijgt een autoname structuur mee: m.a.w. Claus beschermt zichzelf tegen de autocratie van
de scene. Deze formele inspanning is minstens even belangrijk als de thematische en bij nader inzien hebben ze veel identiek. Elk motief is steevast meer
dan het optekenen van een beperkte situatie en een symptoom, het is altijd
een poging am gestalte te geven aan een generatieprobleem. Deze gebondenheid aan het actuele — met echt geen spoor van het modieuze — verleidt
Claus niet tot polemische stemverheffing. De toonaard is inderdaad realistisch,
maar niet in de zin van het uitrafelende psychologisme van vorige generaties.
Dit theater is nooit realistisch in zijn scenische inhoud. Klimaat, milieu, mensen en wereld staan metaforisch voor een verminkt mensbeeld, dat op zichzelf
uit realistische ervaring is geplukt, maar nooit zonder interpretatie of sublimering is omgezet in toneelmatig zelfbestaan. Claus beoefent de 'imaginaire
psychologie', niet de dichterlijke imitatie van het ons bekende en vertrouwde,
maar de eindeloze variabiliteit van de menselijke stof. Deze mensen hoeven
niet reeel te zijn, het volstaat dat ze mogelijk zijn. Het is meer een uitdrukking
van essentiele bezorgdheid dan een poging tot autopsie, meer diagnose dan
therapie, meer het stellen van een gratuite maar oprechte daad dan een eigenwettig beantwoorden van een vraagteken. Claus kan dan een moralist zijn,
nooit en nergens wordt hij een moralisator. Zijn realisme moet daarom in
oppositie gezien worden tot het broze idealisme dat bij iedere generatiewisseling optimistisch wordt vooropgezet als de verlossende boodschap. Claus werkt
niet met een ideologisch minimum, opereert niet met illusoire metamorfoses,
maar hij probeert de inhoud, eventueel de negatieve inhoud van een karakter
te tonen door het bloot te stellen aan situaties en provocaties. En deze kunst
is geloofwaardig en waarschijnlijk omdat de expressie van vorm en inhoud
in deze organisatie-eenheid zinrijk in zichzelf is geworden.
Merkwaardig is eveneens dat Claus het technische aspect van het theater niet
belangrijker acht dan het zijn kan; hij gunt het zijn nutskarakter en gaat voor
het enigszins kunstmatige van de scenische wereld niet op de loop. De kunstgreepjes van handelingsgroei en constructieschema, trouwens alles wat artisanaal aandoet, steken alleen het veld of waarop de taal in dialoog functioneel
kan worden. Zijn drama bedient zich niet zomaar van taal als een nu eenmaal
onmisbaar instrument, het bestaat veeleer uit taal en vindt reeds een voleinding
in taal. Hij beschrijft niet, maar draagt zijn dialoog de taak op, met toverformules de wereld, en daarvan het stuk dat hij aandurft, doordringend te evoceren. Deze taalselectiviteit activeert onze fantasie, ze overtreft voortdurend
louter observatie en informatie, ze orienteert ons op een tijdeloos niveau. In
de optiek van een enkel ogenblik worden spanningen zichtbaar die niet alleen
tot dit ene ogenblik behoren. Dit ogenblik wordt door de intelligente trefkracht
van de taalflitsformule overrompeld.
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Uit dit kenmerk van Claus' dramatische wezen is tevens zijn weerzin te verklaren tegen een totale analyse, tegen de logische spiraal in een uitgebreide
ontwikkeling in alle stadia, tegen de motivering van het tenslotte onmotiveerbare. Zijn stukken zijn minutieus afgestemd op de afkorting die een wereld
opvangt, een artistieke condensatie, een techniek van het verhelderende ogenblik waarin ineens een volledige menselijke existentie zichtbaar wordt. Dit
heeft niets te maken met dramaturgische bloedarmoede die zich wil voordoen
als gedistingueerde stijlopmaak, niets met laconisme uit ademtekort, maar met
respect voor het bestaande. De artistieke wet van deze stukken bestaat erin dat
deze principiele eerbied niet verwerkelijkt wordt door omstandige woordkramerij, door descriptieve schoudervullingen die de scherpte van de omtreklijn
afbotten, maar dat er door methodische versobering en intensieve bestraling
een maximum aan inlevings- en uitdrukkingsvermogen wordt gerealiseerd. Het
nadeel is dat de handeling wel eens iets te nadrukkelijk een novelle-inslag
krijgt. Dat betekent nochtans niet dat Claus het drama verwart met de novelle
en tussen twee vormen in gaat zitten, maar wel dat hij de voordelen van beide
benut. De novellistische kern blijft onaangetast en hierdoor beklemtoont Claus
zijn grenzen, die samenvallen met zijn dramaturgische cesuurmomenten.
Deze dramatiek leeft slechts tot op zekere hoogte van de thematiek die haar
door de tijdgeest opgedrongen wordt. Claus bedrijft geen bluf die zijn rechtvaardiging zou vinden in het nauwelijks verhulde van het onmiddellijke heden.
Hij reageert enkel in functie van het diepere onbehagen dat voortkomt uit het
in gebreke blijven van een eeuw. Literaire ideologie, geengageerde neo-romantiek, marxistische poefica vind je bij deze auteur niet terug. Een auteur wiens
werkveld de menselijke natuur is, leent geen stutbalkjes buiten zijn eigen aard.
Belichten wil hij, niet verlichten; verhelderen, niet ophelderen. De menselijke
persoon is voor Claus niet primair een sociaal en evenmin een metaf3,,sisch
thema; hij is geen liefhebber van ideeen, hij is een indrukwekkend intelligent,
maar geen intellectueel auteur. Zijn engagement ligt in het vlak van de leefbaarheid van de mens in deze wereld. Daarom ook zijn deze variaties op het
menselijke tekort niet alleen spannend in de narratieve implicaties, maar eisen
ze vooral kritische participanten, analyserende en oordelende toeschouwers,
die in zichzelf een deel van de verantwoording der menselijke verminking durven terug te vinden.
We kennen de theorieen volgens welke het begrip 'tragisch' uit het hedendaagse vocabularium zou dienen te worden geschrapt. Dit zou de laatste consequentie van een vertechniseerd wereldverklaren zijn dat alleen nog ophefbare
storingen erkent en dat de in het bestaan ingeplante tendens van ondergang en
vernietiging probeert te loochenen. Claus distantieert zich van deze utopie.
Hij leeft van de eenvoudige waarheid, dat Leven een dodelijk proces inhoudt en
dat, wie dit proces begrijpen wil, ook het mislukken moet nagaan en onder
puinhopen speuren. Daarom komt de ervaring van pijn telkens voor als een
moment van zelfkennis. Gekwetst zijn opent toegangen tot een diepere schacht
van het wezen. Een dergelijke studie van de vervormingen is in staat meer te
verraden over het wezen van de mens dan plat-burgerlijke inhouden dat kun-
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nen. Claus probeert de realiteit die hem tot schrikken en ijzen brengt, niet met
gauwdieftrucjes te ontmannen of er zich aan te onttrekken door de obligate
salto mortale in het alleen maar groteske; hij onderneemt ernstig en met
Lijn hele menselijke persoon geengageerd — een expeditie in het niet-doorzochte en het eeuwig-ondoorzoekbare van onze eigen menselijke natuur, d.w.z.
— en hierin hoeven de opeenvolgende generaties elkaar maar heel weinig te
benijden — in dat gebied van waaruit nog altijd de vreselijke bedreigingen
stammen.
Hiermee brengt Claus een eigen variante op het theater der revolte dat in deze
laatste kwarteeuw het podium heeft beklommen. Hij ervaart het bestaan zelf
als een bron van rebellie en zijn eigen dramatische stem is een naar binnen
gekeerd messiaans geluid. Dat hij bij voorkeur de vermoeiden, de hopelozen,
de uitgeputten, de ontgoochelden in zijn stukken opneemt, is uiting van een
eigentijds romantisme, dat in een onverwoestbaar geloof in de perfectibiliteit
van de mens een tragische levenszin herontdekt heeft. De hoop of de wanhoop
die zijn personages manifesteren, is in wezen de visie van Claus zelf en zij
bepaalt zijn gedrag tegenover een wereld die ook de onze is. Geen nostalgie
naar het verleden, geen negatie van het heden. Ook al zijn de stemming en de
uitdrukking bleek en moedeloos, toch ligt er in deze combinatie van kunst en
levenszin een affirmatieve stellingname die tegelijk troost en beloning is. Claus
schrijft geen tragedian, maar hij leert ons tragische mensen te benaderen. Als
ons dit geen comfort of blijdschap bezorgt, dan toch inzicht en respect. Hier
leeft de geest van de universele mens, gericht op eigen lotsverbetering en
introspectie. Deze geest tracht Claus — in conspiratieve intultie — in een
eigenmenselijke bijdrage te belijden. Zijn zending heeft hij, woekerend met zijn
pond, nu half vervuld. Zijn definitieve prestatie is nog niet te overzien en haar
waarde kan nog niet ingepast worden in een historisch kader. Onverschilligheid en de daarop gebaseerde hoogmoed tegenover Claus moeten we kritisch
uitschakelen, opdat hij weidra erkend kan worden op zijn ware verdienste.
Want hij is — een punt om trots op te zijn — een van de onzen.
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Ideele reclame
Paul Mertz

De Verenigde Staten
Vijfentwintig jaar geleden deed de regering van de Verenigde Staten, nadat het
land actief betrokken was geraakt bij de tweede wereldoorlog, een beroep op
de steun van de reclamewereld om bepaalde projecten te helpen realiseren.
Dit leidde tot de oprichting van de War Advertising Council, overigens met
het doel de vrede te bevechten. In 1942 startte de eerste campagne van deze
Council, waaraan belangeloos werd meegewerkt door reclamebureaus, adverteerders en media (kranten, tijdschriften, radio etc.). Onderwerpen waren onder
meer: „Give Blood", „Buy War Bonds", „Save Tin" en „The Nurse Recruitment Campaign". Tijdens de tweede wereldoorlog voerde de War Advertising
Council in totaal niet minder dan 120 reclamecampagnes in het algemeen
belang. De activiteiten van de Council waren echter niet alleen nuttig voor de
Amerikaanse regering, de bevolking en de bondgenoten, maar ook voor de
Amerikaanse reclamewereld. Het feit dat men zich geheel belangeloos inzette
voor het algemeen welzijn leverde de reclame een enorme goodwill op.
Na de oorlog besloot men (dan ook) voort te gaan. De War Advertising Council werd Advertising Council. De al voor de oorlog bestaande plannen van de
Amerikaanse reclamewereld om te komen tot breed opgezette campagnes in
het algemeen belang (waarbij de factor public relations voor de reclame een
grote rol speelde) werden nu onder normale omstandigheden geconcretiseerd.
In een verklaring uit 1947 formuleerde men het doel als volgt: „Reclame ten
dienste van het yolk aan te moedigen, zodat enerzijds kan worden bijgedragen
tot oplossing van een bepaald probleem, terwijl anderzijds de houding van het
publiek ten opzichte van reclame in het algemeen gunstig zal worden beinvloed. De reclame kan hierdoor zijn goodwill belangrijk vergroten door in te
haken op algemeen erkende doelstellingen, terwijl anderzijds deze doelstellingen worden gediend door het machtige wapen dat de reclame vormt".
De Amerikaanse Advertising Council is onafhankelijk. Adverteerders nemen
bepaalde campagnes onder hun hoede, reclamebureaus verzorgen advertenties,
affiches, folders, radio- en televisiecommercials, de media zorgen voor gratis
plaatsing. Jaarlijks ontstaan thans vijftien hoofdcampagnes, terwijl aan meer
dan vijftig kleinere projecten steun wordt verleend. Omgerekend in geld vertegenwoordigden de in 1964 belangeloos gevoerde acties een waarde van 265
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Kan een
klein land
werkelijk uniek zijn?

Nederland? Geweldig! Moet je dat wegenstelsel zien. Uniek in Europa. Dat merk je
pas goed, als je de grens overgaat. Dan
voel je je trots, dat je Nederlander bent.
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En de straten? Al even geweldig! Ook dat
merk je, zodra je de grens over bent: hoe
geweldig smerig onze straten zijn. Smeriger
dan wear ook in Europa. Dan zouden wij
ons moeten schamen dat we Nederlanders
zijn.

Schone straten! Schone stranden! Schone
grachten!Laten wij met z'n alien zorgen, dat
ze er kOmen. Wij met z'n alien: dat zijn u,
en u, en u, en ik.

oont in een,'
huffs. Zijn naam
!-,taat op de deur.Toch
is er niemand die
hem kent. De buren
zien de man, zoals
ze een lantaarnpaal
zien. Of een prop
papier op straat. Ze
zien hem en ze zien
hem niet . . . want
mensen zijn meestal
zo in zichzelf g
keerd, dat ze geen
oog hebben voor
een onopvallend medemens. Zo kan een
man verdwijnen en
niemand die het merkt.
Zoals een prop papier
van straat weg waait en niemand die het merkt. De wereld is vol mensen tegenwoordig. Maar dat is nog geen
reden om ze onverschillig voorbij te gaan. Alle mensen
zijn interessant. Daarin verschillen ze van proppen papier. Wie ogen heeft om naar andere mensen te kijken,
beleeft de bele dag toneel. Komedies en tragedies.
Kluchten en drama's. Doorlopende voorstelling. Gratis
toegang. Het enige wat van u gevraagd wordt is law rol
met een beetje gevoel te spelen.
Fell Man \\
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„Dat
ellendige
hautaine
toontje!”
Met z'n tweeen runnen we een afdeling. Kiemstra en ik. Wat kapaciteiten
betreft zijn we aan elkaar gewaagd.
Toch weet Kiemstra me het
gevoel te geven minder te zijn dan hij.
Voornamelijk bereikt hij dat door
altijd op een wat onvriendelijke
hautain toontje tegen me te praten.
1k haat die man daar zo
om dat een werkelijke samenwerking
tussen ons onmogelijk is
en er altijd een beetje tochtige
sfeer om ons heen hangt.
Dat moet veranderen.
Op den duur is zoiets niet te harden,
ik ben ook een mens!
1 Wilt U mensen menselijker laten zijn,
2 Vraag dan de "mess speld . bij ons aan.
3 Komt U in onmenselijke situaties doe hem dan op.
4 Het help[! (U kunt de mess-speld ook uitlenen
of weggeven, we hebben er genoeg!)
lk wil graag

mens-speld(en) hebben.

Naam
Adres
Plaats .
Aan: "Stichting Ideeele Reclame" Pustbus 1, Amsterdam.

•

Die van de kamer hiernaast komt aldoor over
de T.V. zeuren. Nou ik een nieuw toestel heb, heeft
ze natuurlijk de pest in. Zelf heeft ze een oud
kreng. Gewoon jaloers. Zit een fijn vol geluid in die
nieuwe van mij en dot kan ze horen. lk trek
, me er geen donder van aan. Wet dacht ze wel.
lk kan in mijn kamer toch zeker doen wet ik wil.

Zeker meneer, u heeft volkomen gelijk. Er is
natuurlijk wel een klein kansje,dat naast en onder en
boven u de mensen stapelgek worden van uw TN.,
moor door heeft u niets mee te maken, nietwaar?
Publikatie aangeboden door dit bled in samenwerking
met de Stichting Ideele Reclame. Sin.
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miljoen dollar, dat is meer dan het totaal van alle Nederlandse reclame-uitgaven in dat jaar. De bedragen waren voor 1965 en 1966 zelfs nog iets hoger.
Tot de onderwerpen van de naoorlogse Advertising Council campagnes behoren onder meer: bestrijding van bosbranden, gebruik van veiligheidsgordels,
beter begrip voor de Verenigde Naties, in de tijd van president Kennedy
Vredeskorps en 'physical fitness', beter onderwijs en intermenselijke verhoudingen (o.a. blank - zwart).
Nederland 1951, 1952, 1953
4 Oktober 1951 sprak de toenmalige vice-president van de Advertising Council,
Allan M. Wilson, op het 14de congres van het Genootschap voor Reclame te
Utrecht over ontstaan en functioneren van de Council. Aan het slot van zijn
betoog sprak hij de hoop uit dat ook in Nederland een Advertising Council
zou worden opgericht en zegde hij gaarne alle mogelijke hulp toe. Na hem
hield de Haagse public relations adviseur F. E. Hollander (co-auteur van het
standaardwerk Reclamekunde) een vurig pleidooi voor een 'Raad voor Nationale Reclame'.
Op verzoek van het Genootschap voor Reclame namen begin 1952 de heren
W. H. van Baarle, F. E. Hollander, Th. D. Struyck en dr. M. Weisglas zitting
in een studiecommissie die een uitgebreid onderzoek instelde naar het voor en
tegen van een Nederlandse Reclameraad.
20 november 1952 kwam het door de leden van de commissie met algemene
stemmen aanvaarde, voortreffelijk geformuleerde rapport gereed. Het adviseerde over te gaan tot de oprichting van een Nederlandse Advertising Council,
in het belang van ons yolk en van de reclamewereld. Het rapport werd aangeboden aan de besturen van de vakorganisaties (verenigingen van dagbladen,
tijdschriften, adverteerders en reclamebureaus).
Luttele weken later werd het rapport, waaraan driekwart jaar hard was
gewerkt, verworpen. Tijdens een bespreking op 27 januari 1953, waar zij met
sterke delegaties vertegenwoordigd waren, zeiden de organisaties dat zij de
ideele aspecten van het rapport op kleine onderdelen van uitvoering na niet
aanvochten, maar „dat overwegingen van meer zakelijke aard een numeriek
en kwalitatief belangrijke meerderheid der besturen vooralsnog er van weerhield hun medewerking te verlenen".
Tot die overwegingen behoorden onder meer de zienswijzen, dat: het werk
van een Nederlandse Advertising Council de commerciele reclame als geheel
zou kunnen schaden; reclame die nu betaald werd, straks wellicht cadeau zou
worden gedaan; het beroep op de organisaties om medewerking en financiele
offers wel eens te groot zou kunnen worden; het bureau van de Advertising
Council zich zou kunnen ontwikkelen tot een creatief instituut en aldus de
bestaande bureaus concurrentie zou kunnen aandoen. De organisaties besloten
de concept-statuten op te bergen en te bewaren tot „een meer opportuum
moment".
Hetwelk geschiedde. En de bureauladen waren geduldig
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Rotterdam
Van tijd tot tijd kwam het onderwerp Nederlandse Advertising Council weer
eens boven water in de vaderlandse reclamewereld. De hoofdredacteuren van
de twee vaktijdschriften Ariadne en Revue der Reclame, resp. W. B. F. Schaper
en Jos Kluiters, betoonden zich herhaaldelijk grote voorstanders van een reclameraad. Hun streven werd echter niet met succes bekroond.
In 1962 gebeurde er weer iets. Het Rotterdamse reclamebureau Baas & Van
Haastrecht startte op eigen initiattief een kosteloos door dit bureau aangeboden campagne voor de Unesco. Ook in 1963 werd zo'n campagne gevoerd.
In 1964 kwam er schot in de zaak, toen de huis-aan-huis bladen De Havenloods en Het Zuiden gingen meewerken. Uit de ontwikkelingen resulteerde in
1965 de oprichting van de Rotterdamse Reclame Raad. Veertien adverteerders,
elf reclame-media, zestien reclamebureaus, elf grafische bedrijven en twee
reclame-service-firma's brachten een budget bijeen van f 51.124,— voor een
Unesco-campagne in Rotterdam en omstreken. Vorig jaar voerde de Raad een
campagne voor de bouw van een Rotterdams Astma-paviljoen.
Nederland 1966: SIRE i.o.
In augustus 1966 begon de heer F. 0. Bayle, organisator van de tentoonstellingen die Drukkerij Sigfried regelmatig houdt in haar pand aan de Heintje
Hoekssteeg te Amsterdam met de voorbereiding van een expositie van werk
van de Advertising Councils uit de Verenigde Staten, Frankrijk en Japan. Tegelijkertijd nam hij het initiatief tot een hernieuwde poging in ons land een
Advertising Council van de grond te krijgen.
Al op 24 augustus vond de eerste bijeenkomst plaats van de coordinatiegroep
van de Stichting Idale Reclame i.o. (SIRE), waarvan deel uitmaken:
F. O. Bayle, organisator Sigfried-tentoonstellingen, drs. A. Ph. van Haastrecht,
directeur Reclamebureau Baas & Van Haastrecht N.V. te Rotterdam en voorzitter van de Rotterdamse Reclame Raad, H. E. Janssen, directeur Reclamebureau Prad N.V. te Amsterdam, Jos Kluiters, eindredacteur 'Revue der Reclame', Amsterdam, Joop Roomer, adjunct-directeur Reclamebureau Van Maanen N.V., Amsterdam, en schrijver dezes.
Terdege besefte men, dat — wilde het initiatief kans van slagen hebben —
eerst en voor alles een oplossing moest worden gevonden voor de problematiek
die er dertien jaar eerder toe had geleid dat de opzet om te komen tot oprichting van een Nederlandse Stichting Nationale Reclame werd uitgesteld tot „een
meer opportuun moment".
De coOrdinatiegroep stelde eerst nog eens duidelijk de doelstellingen van de in
oprichting zijnde Stichting vast: het door de reclamewereld geheel belangeloos
leveren van bijdragen in het algemeen belang, alsmede het bedrijven van public
relations voor de reclame.
Om even stil te staan bij het eerste doel: mits goed voorbereid is reclame
zonder meer in staat een bijdrage te leveren in het algemeen belang. Zo goed
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als reclame invloed kan uitoefenen op de keuze van een wasmiddel kan zij ook
invloed uitoefenen op bijv. de intermenselijke verhoudingen, al was het alleen
maar door mensen aan het denken te zetten.
Het bedrijven van public relations voor de reclame, anders gezegd het scheppen en in stand houden van een gunstig klimaat, is in Nederland voor de
reclamewereld een noodzaak. Nog maar al te vaak worden o.m. door wetenschapsmensen, pseudo-wetenschapsmensen, consumentenorganisaties en kunstenaars onberedeneerde aanvallen op de reclame gedaan, die getuigen van bitter
weinig kennis van en begrip voor de materie. Ook staat de reclame er in
bepaalde politieke en religieuze kringen niet al te best op. De initiatiefnemers
van SIRE hopen dat de inspanning die de reclamewereld zich ten algemenen
nutte getroost de houding t.o.v. de reclame alszodanig gunstig zal beinvloeden.
Aan deze beide doelstellingen werd nog een aantal uitgangspunten gekoppeld,
t.w.:
de onderwerpen dienen van algemeen menselijke aard te zijn, actueel en
van nationaal belang,
de opzet moet buiten levensbeschouwelijk, politiek en/ of religieus gebied
liggen,
buitengesloten worden die terreinen, verenigingen, instituten, onderwerpen
etc. die op enigerlei wijze reeds publiciteit kunnen krijgen dan wel zelf middelen hebben of aan middelen zouden kunnen komen om betaalde publiciteit te verwerven,
— de opzet moet in het algemeen niet — en voor de eerste campagne zeer
zeker niet — zijn het werven van fondsen voor bepaalde instellingen, charitatieve doelen, instituten etc.,
— de opzet moet in het algemeen — en zeer zeker wat betreft de eerste campagne — zo weinig mogelijk weerstanden oproepen,
de eerste campagne zou zich dienen te bewegen op zodanig terrein, dat het
niet nodig zou zijn instellingen, verenigingen etc. op dat terrein (zo ze zouden bestaan) te benaderen, alsmede om richtlijnen en medewerking te verzoeken.
Door deze uitgangspunten en de daaruit voortvloeiende keuze van het eerste
onderwerp onderscheidde SIRE zich duidelijk van de opzet uit 1952 en werd
tegemoetgekomen aan de toen geldende bezwaren.
De coOrdinatiegroep wisselde geruime tijd van gedachten over het onderwerp.
Uiteindelijk bleef overeind het onderwerp 'Better community relations'. („Je
kunt het bijna niet in het Nederlands vertalen", zei Joop Roomer. „Je kunt
zeggen: verdraagzaamheid; rekening houden met anderen; fatsoenlijk, vriendelijk, aardig voor elkaar zijn; zorgen dat het contact van mens tot mens beter
wordt. Maar het klinkt dan zo gauw padvinder- of apostelachtig". Als er dan
toch vertaald moet worden, hanteert de groep meestal het begrip: intermenselijke verhoudingen).
De initiatiefnemers besloten niet direct met de vakorganisaties te gaan praten,
maar eerst een afgerond plan te ontwikkelen. Een werkwijze die kort en goed
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luidde: collega's benaderen die mee willen doen, die hun tijd en kunde aan
realisering van de campagne willen besteden. Pas naar buiten treden wanneer
de ontwerpen zijn voltooid.
Het brede campagnethema werd nu in zessen gesplitst:
— de problematiek toegespitst op de dagelijkse werkkring, zakelijke contacten
(winkels, kantoor, fabriek, loket, horecabedrijven),
het doen en laten van de mensen in het gemotoriseerde verkeer (geen rekening houden met andere weggebruikers, „het rode licht halen", schelden,
snijden etc.),
— voorbijgaan aan menselijk leed (mensen slaan drenkeling gade zonder hand
uit te steken, rijden voorbij aan automobilist in nood),
— discipline, geduld, fatsoen in tram, trein of bus,
— samenleven in flats (lawaaihinder, vuilnis, kinderen, lift, buren, kwalijke
geurtjes),
- straatvervuiling, grachtenverontreiniging.
Binnen twee dagen waren zes werkgroepen geformeerd, die elk belangeloos een
van de zes campagne-onderdelen zouden vertalen in advertenties. Deze werkgroepen bestonden uit directeuren en reclamechefs van bedrijven, directeuren
van reclamebureaus, ontwerpers, tekstschrijvers en fotografen, in totaal circa
30 man. Na een gezamenlijke bespreking werden de advertentie-ontwerpen in
de openbaarheid gebracht op de tentoonstelling van drukkerij Sigfried, samen
met werk van de Amerikaanse en Franse Advertising Councils en van de Rotterdamse Reclame Raad. De expositie werd op 29 november 1966 geopend
door mr. P. J. Mijksenaar, toen nog directeur Bureau Voorlichting en Representatie van de Gemeente Amsterdam. Via de bandrecorder sprak de ere-voorzitter van het Genootschap voor Reclame, jonkheer W. van Andringa de Kernpenaer warme woorden van aanbeveling. De vak-organisaties werden door de
coordinatiegroep voor en na de opening benaderd en ingelicht. Het overleg
met de Nederlandse Huis-aan-Huisbladpers heeft reeds geleid tot de toezegging van volledige medewerking. Ook een aantal individuele dagblad- en tijdschriftuitgevers heeft al aangekondigd mee te willen doen. De onderhandelingen met de besturen van de verenigingen van dagbladen en tijdschriften zijn in
een beslissend stadium. Enkele marktonderzoekbureaus hebben aangeboden de
ontwerpen te testen, voordat tot publikatie wordt overgegaan. Reclamebureaus
zullen de campagnes begeleiden, adverteerders stellen zich garant voor technische kosten.
Zo te zien lijkt een Nederlandse Advertising Council dichterbij dan ooit.

Bij het samenstellen van dit artikel werd gebruik gemaakt van gegevens uit het Congresverslag 1951 van het Genootschap voor Reclame, de tentoonstellingsfolder van drukkerij
Sigfried en de gezamenlijke bijlage van Ariadne en Revue der Reclame over SIRE. De
clichés werden belangeloos vervaardigd door Chemigrafia Cliché's te Amsterdam.

Politiek overzicht
Internationaal

China
Het is nog steeds zeer moeilijk enig inzicht te krijgen in de ontwikkeling in
communistisch China; de enige bronnen vormen de muurkranten, die regelmatig in Peking en andere steden worden aangeplakt, maar deze geven een
uiterst onbetrouwbaar beeld en spreken elkaar herhaaldelijk tegen; zij vormen
bovendien een middel in de strijd tussen verschillende tegenover elkaar staande
groeperingen en ,beschuldigen praktisch alle vooraanstaande personen van
afwijkingen van de communistisch revolutionaire leer. De 'grote proletarische
culturele revolutie', die halverwege 1966 door Mao werd geproclameerd, begon
als een ,beweging tegen de intellectuele groep binnen de partij, en ontwikkelde
zich steeds meer tot een strijd om de macht en om de opvolging van de nu.
74-jarige Mao. Daar Mao's groep binnen de partijleiding slechts een minderheid vormt, probeert hij volgens zijn oude tactiek zijn tegenstanders onderling
tegen elkaar op te zetten en doet hij tevens een beroep op de massa. De 'Rode
Wachters', voornamelijk bestaande uit scholieren en studenten, begonnen een
kruistocht tegen Westerse invloeden en bourgeois-kapitalistische ideeen en
verheerlijkten de gedachten van Mao.
Deze groepen oefenden een grote terreur uit om de orthodoxe koers van de
grote leider te handhaven; zij traden buiten het terrein der intellectuelen en
probeerden hun actie uit te breiden tot de fabrieken en de landbouwsector en
tenslotte ook tot het leger. Kennelijk liep de beweging uit de hand; in hun ijver
Mao te steunen bezorgden zij hem ook steeds meer tegenstanders. Hun aanval
op president Lioe Sjao Tsji kan verklaard worden uit gebeurtenissen daterend
uit 1959 en volgende jaren, toen Mao gedwongen werd zijn presidentschap
neer te leggen om zich zogenaamd meer te kunnen tbezig houden met zijn
partijfuncties; Lioe, president geworden, zou van deze gelegenheid hebben
gebruik gemaakt om Mao zoveel mogelijk op dood spoor te rangeren.
Vanaf het ogenblik, dat de Rode Wachters hun activiteiten ook gingen richten
op de sectoren landbouw en industrie werd heftig gefulmineerd tegen het 'economisme', d.i. de opvatting dat de eisen van de economische ontwikkeling
voorrang moesten hebben boven de Gedachten van Mao Tse Toeng, en ontstond het gevaar dat de economische vooruitgang ernstig benadeeld zou worden. Als een der hoofdpersonen van dit economisme werd de huidige premier
Tsjoe en-Lai beschouwd, die dan heftig werd aangevallen.
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Zolang Mao volledig kon vertrouwen op zijn gedoodverfde kroonprins Lin
Piao, die het leger achter zich had, was hij in staat de leiding in handen te
houden, maar ook in dit leger bleken de meningen verdeeld, voornamelijk naar
aanleiding van de aandrang van de Rode Wachters ook dit te zuiveren en te
controleren; aanvallen eerst op naaste medewerkers van Lin Piao en tenslotte
rechtstreeks op de minister van defensie zelf gaven blijk van de onenigheid, die
nu weer schijnt te zijn bijglegd doordat Mao heeft toegegeven aan de eis dat
het leger zelf de discipline in eigen kring moet handhaven zonder inmenging
van de Rode Wachters. Mao heeft hiermee in zoverre succes gehad, dat hij
dank zij de herwonnen steun van het leger er in is geslaagd de onlusten in
verschillende grote steden de kop in te drukken, maar volledig is zijn overwinning nog niet. In de N.O. aan Rusland grenzende provincie Sinkiang, waarbinnen het atoomcentrum ligt, zouden nog steeds 22 van de aldaar gelegerde
23 divisies tegen Mao ageren.
Ondanks het feit dat ook hij al heftig werd aangevallen, ziet men toch in premier Tsjoe en-Lai nog altijd de figuur die als bemiddelaar tussen de verschillende partijen kan optreden en zo de eenheid herstellen, maar men zegt er
eerlijk bij niet te weten wie in die herstelde eenheid de voornaamste rol zal
spelen, daar het helemaal niet uitgesloten is, dat Tsjoe en-Lai van de gelegenheid zal gebruik maken om eindelijk zelf eens de macht in handen te nemen.
Hier tussendoor lopen nog pogingen van de echtgenote van Mao om invloed te
verkrijgen en natuurlijk is het mogelijk, dat Tsjang kai Tsjek op Formosa zit te
wachten op zijn kans om naar het vasteland terug te keren. Wat dit laatste
betreft, wij denken niet dat er velen erg verlangend zijn naar een herstel van
het niet van corruptie vrij te pleiten regime van voor 1949 in China. Onduidelijk is de situatie in elk geval wel.
Vietnam
Nadat een Engels voorstel voor een bijeenkomst van afgevaardigden van Zuiden Noord-Vietnam en de Verenigde Staten definitief door Hanoi was afgewezen, bleven toch voortdurend geruchten de ronde doen over wijzigingen in de
bestaande situatie. Deze concentreerden zich enige tijd rond de verlenging van
de wapenstilstand ter gelegenheid van het Vietnamees nieuwjaar van 8 tot 15
februari, zoals de Vietcong verlangde, en rond indirecte mededelingen, dat
Hanoi toch tot onderhandelingen bereid zou zijn. Ondanks het feit, dat de
laatste steeds weer ontkend werden, en dat Hanoi vasthoudt aan de eis dat het
nationale bevrijdingsfront als enige echte vertegenwoordiging van het Zuidvietnamese yolk moet worden beschouwd, blijven ook nu nog de verwachtingen tot het uiterste gespannen; vermoedelijk omdat ieder inziet, dat er eindelijk iets zal moeten gebeuren. Zo sprak de Engelse minister van Buitenlandse
Zaken, Brown, in het Lager Huis openlijk van zijn 'gevoel' dat er iets als onderhandelingen op komst is en ook senator Robert Kennedy liet iets dergelijks
doorschemeren tijdens zijn bezoek aan de Westduitse Bondsrepubliek.
In overeenstemming hiermee zou een ibericht zijn, dat Ho Tsji Minh een niet
officiele uitnodiging aan president Johnson heeft gericht voor een persoonlijk
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vredesgesprek in Hanoi. De Verenigde Staten voelen volgens sommigen meer
voor een minder spectaculaire aanpak door langs geheime diplomatieke wegen
contact met Hanoi of met het Zuidvietnamese bevrijdingsfront op te nemen;
dit zou gebeuren via Oe Thant, via Algerije, door besprekingen in Cairo, of
mogelijk via de Zweedse gezant in Peking, die enige dagen in Hanoi was.
Anderen willen, dat de Vietcong en Hanoi het niet meer geheel met elkaar eens
zijn en dat de eerste eerder bereid is tot overleg met de Verenigde Staten en
zelfs wel voelt voor deelname aan een gematigde coalitie-regering, echter zonder de huidige premier Ky. Ook het bericht, dat de drie leden van de Internationale Controle Commissie voor Indo-China, te weten India, Polen en
Canada, weer eens bij elkaar zouden komen, een bijeenkomst die mogelijk tot
een nieuwe poging zou kunnen leiden om tot een vrede te komen, kan in de
goede richting wijzen.
Indonesia

In de afgelopen maanden werden er verschillende processen gevoerd tegen
vroegere leidende figuren in de regering en het leger wegens medeplichtigheid
aan de mislukte staatsgreep van 1965. Soebandrio, destijds minister van buitenlandse zaken en vice-premier, werd in oktober ter dood veroordeeld en in december werd hetzelfde vonnis uitgesproken over Omar Dhani, ex-commandant
van de luchtmacht. Bij deze en andere processen kwam steeds de rol ter sprake
van Soekarno tijdens de staatsgreep van 1 oktober en de kritiek op zijn houding werd steeds heviger; daarnaast gaat men er steeds openlijker toe over de
slechte economische toestand van het land aan hem te wijten en in studentenbetogingen wordt herhaaldelijk de eis gesteld, dat Soekarno als president wordt
ontslagen. Het is aan te nemen, dat als Soekarno zelf zijn onttslag niet neemt,
hij inderdaad door het volkscongres, dat in maart bijeen zal komen, zal worden
ontslagen. Als men nu maar niet meent, dat de problemen van Indonesie hiermee van de baan zijn. Soekarno trachtte indertijd de aandacht van de economische moeilijkheden van zijn land of te leiden door zijn acties rond NieuwGuinea en Maleisie en respectievelijk Nederland en Engeland als de grote
schuldigen voor te stellen. Nu is hij de zondebok, die niet ten onrechte de
woestijn wordt ingestuurd, maar hierdoor verbetert de economische toestand
niet. Als de huidige regering er niet in slaagt het vertrouwen van het buitenland
te herwinnen en zo de noodzakelijke hulp te verkrijgen, die dan ook door de
bevolking met inspanning van alle krachten wordt gebruikt, zal men spoedig
een nieuwe zondebok moeten zoeken en zal de chaos nog groter worden.
Europa

Het was eigenlijk een normaal gebeuren, dat de Westduitse bondskanselier,
Kiesinger, en zijn minister van buitenlandse zaken, Brandt, half januari een
bezoek aan Parijs brachten. Het paste geheel in het kader van het Frans-Duitse
vriendschapsverdrag van 1963 en dergelijke bezoeken hadden over en weer ook
plaats gehad tijdens de regering Erhard. Toch was het deze keer anders, omdat
de Westduitse bezoekers met de vooropgezette bedoeling kwamen om lief voor
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Parijs te zijn; daarom was de minister van defensie, Schroder, — in het vorige
kabinet minister van buitenlandse zaken en geen vriend van de Gaulle — thuis
gebleven. Inderdaad schijnt de goede verstandhouding te zijn hersteld, al blijven er enkele gevaarlijke punten over. Meningsverschil blijft bestaan over de
verhouding met de Verenigde Staten; Bonn blijft vasthouden aan een geIntegreerd defensiesysteem met de Verenigde Staten, waaraan de Gaulle weinig
waarde ,hecht. Hiertegenover staat, dat beiden het weer eens zijn over de noodzaak van een betere verstandhouding met Oost-Europa en de Sowjet Unie;
Bonn rekent in dezen op Franse steun bij zijn pogingen en speciaal ten aanzien
van Polen, waarbij het al van belang zou zijn als Frankrijk ter gelegenheid van
het bezoek van de Poolse minister Rapacki aan Parijs er in zou slagen de in
Polen ontstane onrust over de nieuwe toenadering tussen Parijs en Bonn geheel
of gedeeltelijk weg te nemen. De pogingen van Bonn hebben in Roemenie reeds
succes gehad en ook Hongarije en Tsjecho-Slowakije zijn in beginsel bereid tot
diplomatieke betrekkingen met de Bundes Republik Deutschland zonder dat
deze de D.D.R. erkent. Een moeilijkheid levert echter de verhouding met Rusland; terwij1 de Gaulle een Europees Europa van de Atlantische Oceaan tot de
Oeral propageert en meent, dat daarna de Duitse hereniging vanzelf aan de
orde komt, zoekt Bonn wel naar de mogelijkheid van een betere verstandhouding met Moskou, maar meent dat de Sowjet Unie gelijktijdig concessies moet
doen in de richting van de hereniging der beide delen van Duitsland.
Een punt hebben beide gesprekspartners blijkbaar in het midden gelaten, n.l. de
toetreding van Engeland tot de E.E.G. Premier Wilson heeft op 10 november
van het vorige jaar deze kwestie opnieuw aangesneden en is in januari begonnen met een orienterende reis Tangs de verschillende Europese hoofdsteden.
Met zijn minister van Buitenlandse Zaken, de Europees denkende Brown, bezocht hij Rome, Straatsburg, Parijs en Brussel. In de eerste en de laatste werd
zijn initiatief toegejuicht en was men van mening, dat geen van de bestaande
moeilijkheden onoplosbaar waren. Voor de Raadgevende Vergadering van de
Raad van Europa in Straatsburg verklaarde Wilson nog eens nadrukkelijk, dat
als de Engelse regering zou toetreden tot de EEG ook de regeringen van enkele
andere EVA-landen zouden overwegen toe te treden, waardoor er een grote
markt zou ontstaan van bijna 280 miljoen mensen. Maar ook wees Wilson er
hier op, dat Engeland loyaal wenste te blijven ten aanzien van de NAVO en
het Atlantisch bondgenootschap met andere woorden tegenover de Verenigde
Staten.
De voornaamste vraag in dezen is echter: hoe staat de Gaulle tegenover Engelands toetreding tot de EEG? Is zijn houding sedert 1963 gewijzigd of niet?
Om dit te peilen ging Wilson naar Parijs; een rechtstreekse vraag heeft Wilson
niet gesteld en dus kwam er ook geen rechtstreeks antwoord. Voor de Gaulle
was dit niet onaangenaam, daar hij met het oog op de komende Franse verkiezingen niet graag een duidelijke afwijzing van Engeland wil geven, omdat een
aanzienlijk deel der Fransen geen bezwaren 'blijkt te hebben tegen de opname
van Engeland in de EEG. Geen afwijzing dus, maar betekent dit dat de Gaulle
straks ja zal zeggen? Voor hem is er slechts een mogelijkheid om te komen tot
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een Europese eenheid n.l. als alle landen van Europa de Franse leiding aanvaarden, er niet meer gesproken wordt over supra-nationale organen en bovendien de troepen der Verenigde Staten Europa verlaten. In deze punten liggen
de voornaamste politieke moeilijkheden. Engeland wil trouw blijven aan de
NAVO, waaraan ook Westduitsland wil vasthouden. Wilson heeft de Gaulle
duidelijk gemaakt, dat Engeland na toetreding tot de Gemeenschap ook zijn
politieke rol in Europa volledig wil spelen. Beiden zijn afkerig van supranationale organen, maar als Engeland zijn politieke rol wil spelen betekent dit
toch zonder meer een terugdringen van de Franse invloed of beter: Engeland
zal een tegenwicht vormen tegen een Franse overheersing. En dit lijkt ons niet
de bedoeling van de Gaulle.
7-2-'67

J. Oomes

Belgie
Ontbinding Gemengde Legercommissie
Op 4 januari kwam er onverwachts een einde aan het bestaan van de Gemengde Legercommissie (zie novembernummer p. 184): ze ontbond zich zelf, uit
protest tegen de houding van de minister van landsverdediging. Aldus verdween
voortijdig een van de in Belgie zeldzame instellingen die hadden kunnen bijdragen tot een sterke militair-politiek bewustzijn en een duidelijke orientering
van het militaire beleid. Het incident deed zich voor in karakteristieke omstandigheden. Op voormelde datum bracht minister Poswick op een bijeenkomst
van de parlementscommissie voor landsverdediging, waaraan ook de leden van
de Gemengde Legercommissie deelnamen, verslag uit over de NATO-ministerconferentie van december 1966 te Parijs. Hij schetste de grote lijnen van het
hervormingsplan dat hij daar had toegelicht: behoud in 1967 van eenzelfde
inspanning als in 1966; herziening van de Belgische verbintenissen voor de
periode 1968-1972; ongewijzigde structuur voor zee- en luchtmacht (de meest
geintegreerde delen van de Belgische defensie); reorganisatie van de landmacht,
die herleid zou worden tot kleinere, meer efficiente eenheden. Tot zo ver was
alles goed: aan het totstandkomen van deze voorstellen had de Legercommissie
immers zelf meegewerkt. Maar toen de minister vervolgens meedeelde dat hij
aan de legerstaf gevraagd had, hem een hervormingsplan voor 1968-1972 voor
te leggen en dat de Gemengde Legercommissie dan later wel ingelicht zou
worden over de definitieve regeringsbeslissing, weigerde de commissie zich
verder neer te leggen bij deze passieve rol. Daarmee kwam er een eind aan een
experiment met een commissie waarin naast parlemensleden ook hogere militaire leiders zitting hadden.
Activering buitenlandse politiek
Enkele dagen later kwam minister Poswick andermaal in het nieuws: van 10 tot
14 januari bracht hij een bezoek aan Polen. Tegenstrijdige persberichten en
verklaringen brachten geen opheldering over het juiste doel van deze reis. Was
het slechts een beleefdheidsbezoek en had de minister geen politieke onderhan-
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delingsopdracht? Of was het wel degelijk een poging om, op initiatief van kleinere Staten, contacten tot stand te brengen tussen landen van de NATO en van
het Warschau-pakt, zoals minister van buitenlandse zaken, Harmel, op de
NATO-bijeenkomst te Parijs had voorgesteld? Hoe dan ook, de voor de politick niet erg begaafde Poswick was de eerste minister van defensie van een
NATO-land die een bezoek bracht aan een land van het Warschau-pakt. Hij
was vergezeld door de stafchef van het Belgische leger, generaal Dessart; de
Poolse minister van defensie, maarschalk Spychalski, was zijn gastheer; hij
ontmoette ook eerste-minister Cyrankiewicz en minister van buitenlandse zaken
Rapacki. Indien het waar is dat Poswick slechts een beperkt vertrouwen geniet
in U.S.A.-kringen, dan kan men er zich alleen maar over verbazen dat hij
niettemin de kans kreeg op de internationale scene te opereren.
Begin februari bracht de Roemeense minister van buitenlandse zaken Manescu
een bezoek aan Brussel. Dit versterkt de indruk dat Belgie zich inderdaad toelegt op de activering van zijn diplomatic in de zin van een ontspanning tussen
de twee blokken en dat Belgie, meer dan zijn Nederlandse Benelux-genoot, een
geschikt bruggehoofd is geworden voor dergelijke diplomatieke operaties. Het
zal nu moeten blijken in welke mate een klein NATO-land hierin inderdaad
een nuttige rol kan spelen.
Bi/zonder machten voor de regering
Het zwaartepunt van de Belgische politick lag tijdens de maand januari echter
niet op het buitenlandse vlak. De regering kwam voor ernstige problemen van
budgettaire en algemeen financiele aard te staan. Op 26 januari diende zij een
wetsontwerp in „tot toekenning van bepaalde machten ten einde de economische heropleving, de bespoediging van de regionale reconversie en de stabilisatie van het begrotingsevenwicht te verzekeren". Op het ogenblik dat wij dit
overzicht afsluiten, schijnt men er met veel moeite in geslaagd te zijn, de liberale regeringspartner voor dit ontwerp te winnen.
De moeilijkheden spruiten voort uit het begrotingsdeficit voor 1967, waarvan
de regering begon te gewagen pas enkele dagen nadat zij er zich nog op beroemd had dat zij een begrotingsontwerp in evenwicht had ingediend 66n jaar
vroeger dan aanvankelijk verwacht. Op 9 januari hield eerste-minister Van den
Boeynants een radio- en tv-rede die kennelijk bedoeld was als een psychologische zet, maar in werkelijkheid slechts ,bewees hoe slecht de overheid in dit
opzicht meestal geinspireerd is. De eerste-minister vatte het op als een 'nieuwjaarsboodschap'. Hij gaf een beschrijving van de conjuncturele moeilijkheden
„die nog niet bestonden toen zijn regering de verantwoordelijkheid voor het
bewind aanvaardde" en kondigde belangrijke beslissingen aan „die niet allemaal even populair, maar in ieder geval broodnodig zullen zijn".
In Belgie hoort het tot de politieke folklore dat iedere eerste-minister zich
inbeeldt, het heel gevat te 'kunnen zeggen'. Van den Boeynants wilde de bevolking blijkbaar diplomatisch voorbereiden op de in de lucht hangende maatregelen, maar iedereen begreep het al vanaf het eerste woord: de fiscale lasten
zouden weer verhoogd worden. Voor de liberale partij, die de fiscale snaar con
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amore betokkeld had toen zij in de oppositie stond, was dit een harde dobber.
Zij drong daarom vooral aan op bezuinigingen en saneringen alvorens er sprake
kon zijn van belastingverhoging.
Er zijn in Belgie geen twee dingen die zozeer op elkaar gelijken als de ene
regering op de andere wanneer het er om gaat het 'begrotingsevenwicht te herstellen door verhoging van belastingdruk. Het hele scenario — steeds hetzelfde
— werd weer eens opgevoerd, waarbij de grootste oppositiepartij, de B.S.P.,
nog niet hersteld leek van de crisis waarmee ze al geruime tijd worstelt; haar
aanvallen op de regering waren opvallend gematigd.
Op 24 januari interpelleerde B.S.P.-voorzitter Collard in de Kamer „over de in
het oog springende tegenspraak tussen de recente verklaringen van de regering,
luidens welke de begroting voor 1967 sluitend is, en de nieuwe belastingen die
thans worden aangekondigd". In zijn antwoord wees Van den Boeynants erop
dat men aanvankelijk gerekend had op een groei van 3,5% van het bruto
nationaal produkt, maar dat die raming te hoog bleek: in de zomer van 1966
kon de regering nog niet weten dat zich in Europa een algemene economische
teruggang ging voordoen. Wie enigszins vertrouwd is met de conjuncturele
prognoses van de laatste jaren, weet echter dat er van een onverwachte wending
helemaal geen sprake is: een vertraging van de economische groei werd al geruime tijd voorspeld. Er bestaat echter een hele afstand tussen de academisch
beoefende studie van de business cycles en de praktische politiek in een parlementaire democratie, waar de besluitvorming met zoveel uiteenlopende omstandigheden en belangen rekening moet houden.
Kongo-Union Miniere-Lambert
Zoals we in ons vorig overzicht nog konden signaleren, mislukten einde december de onderhandelingen tussen de Union Miniere du Haut Katanga en de
Kongolese regering. Kongo ging over tot de stichting van een mijnmaatschappij
van Kongolees recht, de 'Societe Generale Congolaise des Minerais', waaraan
de Kongolese staat eigenmachtig alle aan de Union Miniere behorende activa
en rechten overmaakte. Praktisch kwam Kongo er niet veel verder mee. Zonder
de samenwerking met de Union Miniere en de Societe Generale werd de ontginning van de Katangese mijnen technisch onmogelijk. Pogingen van de Kongolese regering om buitenlandse groepen voor 40% te doen deelnemen in de
vorming van het kapitaal van de Kongolese mijnmaatschappij, leden schipbreuk. Een nieuw element trad echter op de voorgrond door het mandaat dat
Kongo op 19 januari verleende aan de Lambert Maatschappij voor Nijverheid
en Financien (voorheen Compagnie d'Outremer pour l'Industrie et la Finance).
Ofschoon de groep Lambert in rechte het standpunt bleef verdedigen, dat een
nationalisatie zonder vergoeding aan de Union Miniere juridisch onaanvaardbaar was, bleek ze toch bereid het door de Kongolese regering verleende technische en commerciele mandaat, alsmede de opdracht inzake de oprichting van
een internationaal consortium te aanvaarden.
Ondertussen hadden de Union Miniere en de Societe Generale hun standpunten
terzake bevestigd. De Societe Generale wenste weliswaar de besprekingen met
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de Kongolese regering te hervatten, desnoods op een andere, aan de omstandigheden beter aangepaste basis, maar medewerking van de groep Lambert wees
ze van de hand. Het resultaat is dat er nu driehoeksonderhandelingen tussen de
Kongolese regering, de Societe Generale en de groep Lambert aan de gang
zijn, waarvan op dit ogenblik de uitslag niet te voorzien is.
Aangezien de koperuitvoer in Kongo stil ligt en het behoud van het Belgisch
technisch personeel in Katanga voor de ontginning onmisbaar is en aangezien
dit niet kan gebeuren zonder een akkoord met de Union Miniere en de Societe
Generale, is ook de Kongolese regering gedwongen rekening te houden met de
Union Miniere en de Societe Generale, ondanks de spectaculaire en propagandistisch bedoelde 'officiele begrafenis der Union Miniere', waaraan te Kinsjasa
zelfs de hoogste autoriteiten hun medewerking verleenden. De Belgische regering had alle mogelijke virtuositeit nodig om geen van de drie partijen, de
Societe Generale, het Moboetoe-bewind, de groep Lambert, voor het hoofd te
stoten. Openlijk ging zij niet verder dan een juridisch geinspireerde verklaring
in de eerste dagen van januari. Het ministerie van buitenlandse zaken betoogde
dat de onteigening van de Union Miniere in strijd was met de Belgisch-Kongolese conventie van 3 februari 1965, en drukte de hoop uit dat de onderhandelingen zouden hervat worden. Men kan wel vermoeden dat achter de schermen
de regering bestendig ibetrokken werd bij een conflict dat niet alleen Belgische
en Kongolese standpunten, maar ook 'belangen van twee Belgische financiele
groepen tegenover elkaar stelt.
8-2-'67

Hektor de Bruyne

Forum

Tussen Ida Gerhardt
en J. Bernlef
'Het gaat er niet alleen om, de grenzen
van de poezie uit te breiden; we moeten
eens vergeten wat dat is: poezie'. Aldus
meldt de kaft van J. Bernlef's nieuwste
bundel De schoenen van de dirigentl.
Vergeten wat poezie is — hoe graag
zouden we het doen, vooral omdat we
er maar nooit aan toe kunnen raken te
wóten wat het is. Een definitie zoeken,
kenmerken noemen, wetten of regels
opstellen, — een onhaalbare kaart. De
tientallen meer of minder diepzinnige
uitspraken die beginnen met 'poezie is
...' gaan bij het openen van veel nieuwe bundels voorgoed de mist in. Onbegonnen werk, te zeggen wat een gedicht
is. Welaan dan, vergeten wij met een
gerust hart onze apriori's over lange en
korte regels onder elkaar, veel wit er
omheen, klanken, beelden en rijmen,
vaarwel gezegd aan de meesterhand die
alles moeizaam op papier rangschikt.
Opgeruimd en in de kast gezet al wat
wij wisten van symbool en associatie, en
met zulk een blank geweten opnieuw
aan het lezen geslagen. Bernlef bijvoorbeeld. Ik open zijn boekje en wat zie
ik? Woorden. Taal. Door iemand met
een bedoeling zó hier neergeschreven.
Gerangschikt. Geordend. Ik lees, langzaam achterhaal ik de bedoeling. Soms
raak ik blij verrast (niet gesproken van
Gomperts"schok der herkenning', die
zouden wij opbergen!) soms twijfel ik:
komt dit wel over, staat dat wel op zijn
1 Querido, Amsterdam, 1966, 63 pp., f 6,90.

plaats bier? Een enkel stuk geeft stof
tot verder mijmeren, andere zijn vervelend lang. Als ik mij zou gaan afvragen
hoe dat komt, stuit ik op een ondefinieerbare innerlijke wetmatigheid, met de
tekst zelf gegeven, en waaraan die tekst
nu meer dan minder beantwoordt. Op
grond van die wetmatigheid wordt dit
stuk taal tot iets eigens. Een nieuwe
werkelijkheid in taal. En dan ben ik
toch weer precies beland bij dat wat ik
vroeger een gedicht noemde.
Waarom dan die schroom om van poezie te spreken? Het kan alleen maar zijn
omdat het de bedoeling is dat we Bernlefs teksten onbevooroordeeld lezen. En
dat is nodig omdat hij iets nieuws wit
brengen: 'aandacht voor het nog weinig
ontgonnen gebied van het zogenaamde
pointeloze, vervelende en de intrigerende mechanismen van de herhaling'. Zo
lezen we wederom op de achterzijde
van zijn boek. Op zich is het procede
dat Bernlef hanteert om die weinig ontgonnen gebieden te exploreren niet
nieuw. Het gebruik van citaten in allerlei vorm, het weergeven van een willekeurig stuk op de band opgenomen dialoog, het overnemen van agenda- en
dagboeknotities, die weg is in principe
al gegaan door bijvoorbeeld Pound of
bij ons Van Ostayen. Nieuw is misschien
wel de behoefte om daarmee te demonstreren dat precies het banale en nietszeggende bruikbaar zijn in een tekst
(want Bernlef spreekt van 'teksten' in
plaats van 'gedichten'). De titel van de
bundel, in verband gebracht met een
citaat uit The Observer op de eerste
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beschouwing kan doers weer wat de
dichter bedoelt: 'Spike Jones said he
got the idea for his nasty style of music
when he attended a classical concert
and heard the conductor's shoes squeak'.
Naar de vondst van Spike Jones gaat
Bernief een bundel lang op zoek. Hij
gaat op reis. Niet naar de binnenlanden
van de ziel, maar over de oppervlakte
van de alledaagsheid. Hij zoekt in het
'gat tussen leven en kunst', om met Robert Rauschenberg te spreken, naar al
het eventuele, toevallige, dat zich nu
voordoet. Hij staat 'aan de rand van het
gedicht', 'niet op de rand van de stilte,
maar van de vensterbank', en wat hij
op de vensterbank zittend op straat of
binnenshuis ziet en hoort, komt vanzelf
in het gedicht terecht:
nu bijvoorbeeld is de buurvrouw
aan het stofzuigen, in de keuken
beneden zingt Eva I can't get started
op de gang zit Annabel luidruchtig
de taal te proberen
hier zit ik als pafferige huismus boven
podzie te schrijven (of wat daar voor

door mag gaan)
ik voel nog het meest voor:
proza met een verhoogde spanning
Dit is een citaat uit de titel-tekst: De
schoenen van de dirigent, die uit twaalf
afdelingen bestaat. Beurtelings beschrijft
de dichter fragmentarisch de reis van
Columbus, de reis van drie ruimtevaarders, en zijn eigen reizen op het papier.
Reizen zonder doel, liever: waarbij het
doel vergeten raakt. 'De reis is het doel
van de reis'. De dingen die men bij toeval tegenkomt, het momentane, alles
wat te vinden is buiten de dingen die
gewoonlijk in podzie gezegd worden,
die zijn belangrijk: het weerbericht by.,
de krant. Dat zijn gebeurtenissen, ze
zijn voorhanden, en ze zijn, nog voordat de dichter ze met zijn woorden aanstipt en met zijn pen vastlegt, podzie.
'Het papier is zoals altijd onbeschreven', is het steeds terugkerend ref rein.
Een gedicht wordt niet gemaakt, maar
aangetroffen. Niet in het schrijven bestaat het dichterschap, maar in de ontdekkingsreis.

Forum
wat mij het meest interesseert
is op oude ansichtkaarten de man
in de deurpost in de verder verlaten
arbeidersstraat, voorbijgangers op
schilderijen, briefjes aan deurposten, half
opgevangen gesprekken
een paar meter boven de aardkorst reeds
wordt alles gezoem, teken van leven
het papier is zoals altijd onbeschreven.
Bernlefs bundel laat zich met plezier
lezen, om de eenvoudige reden dat het
een prettig gevoel geeft iemand te ontmoeten die de gewone dingen de moeite
waard vindt. De soort gemeenschappelijke vreugde om de herkenning van het
waardevolle in het banale, waaruit ook
Pop-Art is geboren. Daarover schrijven
is een bepaalde optie, die zoals elke
keus, elke levenswijze zijn beperktheid
heeft. Nu behoeft men die beperktheid
niet per se als hinderlijk te ervaren.
Maar bij Bernlef is dat wel zo. Dat
komt omdat de bundel iets tweeslachtigs heeft. Ze is ontstaan uit een enthou
siaste ontdekking. Die ontdekking wil
de dichter meedelen. Dat doet hij op
twee manieren. Allereerst gebruikt hij
een groot aantal citaten, die ieder op
hun eigen manier, en meestal uiterst
treffend, zeggen wat de dichter beoogt.
Hier volgen een paar:
Toen ik het koor in G mineur aan het
schrijven was doopte ik mijn pen plotseling in de medicijnfles in plaats van
in de inkt; ik maakte een vlek. Toen ik
hem met zand droogde (vloeipapier was
toen nog niet uitgevonden) nam hij de
vorm van een noot aan die mij onmiddellijk op het idee bracht van het effect
dat de overgang van G mineur naar G
majeur zou geven; als het enig effect
sorteert is dat te danken aan die inktvlek.
to lose the possibility of recognizing 2
similar objects. Marcel Duchamp.
In fact I have not written a book at all.
I have merely cleaned house. All that is
left is out on the clothes-line. Charles
Ives.
Dit soort citaten verwoorden feilloos
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wat de dichter bedoelt met zijn teksten.
Maar wanneer hij zelf aan het schrijven
gaat, komt hij op zijn beurt minder aan
de praktijk dan aan de theorie toe. Met
uitzondering van de middelste der drie
'teksten' waaruit de bundel bestaat, zijn
grote stukken van zijn 'proza met verhoogde spanning' niet anders dan opnieuw beginselverkiaringen, stukjes theorie. Ze gaan niet over de werkelijkheid,
maar over het schrijven. Ze zijn geen
illustraties bij de citaten, maar zeggen
hetzelfde. De bundel is eigenlijk in zijn
geheel een naschrift op een niet gemaakte tekst, die aan de praktijk gewijd zou
moeten zijn. Op die manier maakt zij
— tegen alle bedoeling in — teveel de
indruk van een manifest. En daardoor
raakt de lezer op zijn hoede. Hij wordt
kritisch, wat wrevelig, en gaat zich verweren. Omdat hij zich niet kan onttrekken aan de indruk, dat Bernlef, ondanks
hemzelf, de podzie wil opsluiten in een
nieuw soort esthetica. Daarom vindt hij
diens oproep om te vergeten wat podzie
is, wat verdacht. Te veel door een programma ingegeven. Hij gunt Bernlef
van harte zijn ontdekkingsreis over de
oppervlakte, als hij ook maar met andere dichters naar de diepte mag reizen.

halen het niet bij dit ene vers. Het is
gewoonweg een grout gedicht. Waarom?
Het is niet te zeggen. Een kwestie van
een minimum aan woorden bij een maximum aan zeggingskracht, van ritme en
pauzeverdeling. Maar dat is nog maar
techniek, het geheim van dit vers schuilt
als altijd in het samengaan van het hoe
en wat. Van een inhoud en hoe die verwoord wordt. Wat het eerste betreft,
Ida Gerhardt's podzie graaft in de diepte. Niet het fluctuerende, efemere van
de alledaagsheid treft haar, maar wat
blijvend is en onvermijdelijk. De winst
van armoede en lijden. De bevochten
wijsheid van het gemis — en de meedogenloze wet van de dood, waarvoor
men zich buigen moet maar niet wil.
Haar gedichten ontstaan op een diepe
bodem, daar waar een mens alleen is,
of hooguit een ogenblik met zijn tweeen,

Met Ida Gerhardt bijvoorbeeld. Ze
schrijft een op en top klassiek gedicht.
Voornaam, kristalhard. Bijna alle verzen uit haar laatste blundel De slechtvalk2 zijn goed; een enkele maal staat er
een tussen waarbij de andere verbleken.
Zo'n vers is

O gij, die gelijk geen mij kent,
ik weet dat gij die stem vermoedt,
dit donkere kantelen en slaan.
Gij, enige die mijn hart behoedt,
enige die weet of te staan.

De gestorvene
Zeven maal om de aarde te gaan,
als het zou moeten op handen en voeten;
zeven maal, om die ene te groeten
die daar lachend te wachten zou staan.
Zeven maal om de aarde te gaan.
Zeven maal over de zeeen te gaan,
schraal in de kleren, wat zou het mij
deren,
kon uit de dood ik die ene doen keren.
Zeven maal over de zeeen te gaan —
zeven maal, om met zijn tweeen te staan.
Reeksen bundels uit de afgelopen jaren

soms.

Voor M.
In diepten van mijzelf waar aan
anderen lang ik ben ontwend,
boor ik de zware branding gaan,
het onvervreemdbaar element
waaraan ik leef en leven moet.
En zijn triomf is onbetwist.

Er is niet aan te ontkomen te zeggen
wat onvermijdelijk een banaliteit moet
lijken: omdat Ida Gerhardt vanuit deze
diepte schrijft, zijn haar gedichten goed.
Maar daar hoort dan onmiddellijk bij.
dat haar podzie er in slaagt de gewaarwording van die diepte op ons over te
brengen. Wat podzie ook zijn mag, ze is
in ieder geval overdracht. Dat betekent
dat er niets in het vers mag staan wat
de beweging van de dichter naar de
luisteraar belemmert. Nergens mag het
luisteren van de hoorder blijven haken
aan onregelmatigheid, een teveel of te
weinig aan taal. Het medium van het
woord dient geheel doorzichtig te zijn.
Het dient zichzelf op te heffen. Naar-

2 Bakker/Daamen, Den Haag, en Polak en Van Gennep, Amsterdam, 1966, 76 pp., f 6,90k.
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mate die vernietiging van het medium
benaderd wordt, wordt een gedicht groter. De geciteerde gedichten van Ida
Gerhardt zijn zulke gedichten. Slechts
ter illustratie een laatste vers:
Een lied van Allman
in poetas non poetas

Zwaluw, doorklief de lucht!
Nu is de grote trek.
Vergeet het late broed,
dat met gesperde bek
in 't nest verhongeren moet.
Een eeuwenoud gericht
verwierp het voor de vlucht.
Wiekslag, doorklief de lucht!
Wat zwak is kan
het niet bestaan.
Phalanx, sluit aan!
In podzie is alles mogelijk. Tussen Ida
Gerhardt en J. Bemlef liggen alle dimensies van diepte en oppervlakte.
Waar het op aan komt, is inderdaad dat
het papier onbeschreven blijft. Dat is
de zuiverste indicatie voor het feit, dat
er een gedicht is voorbijgegaan.
T. van der Stap

Architectuur en religie
bibliografische verkenning
Het boek van Jeannette Mirsky Houses
of God'. kan vergeleken worden met
het essay dat Sierksma destijds uitgaf
over de beelden welke de mens zich
maakt van zijn goden. Mirsky heeft het
echter niet over beelden, maar over gebouwen: „Het boek gaat niet over religie als religie, noch over architectuur
als architectuur, maar over de verschillende houdingen waarin de mens zijn
goden benadert en hoe die houdingen
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de plaatsen van de eredienst hebben gevormd". Dit uitgangspunt willen we tot
het onze maken voor een korte bespreking van enkele recente uitgaven.
Niet alleen dit uitgangspunt is opmerkelijk, ook de stof die Mirsky behandelt
mag in een bezinning over hedendaagse
kerkelijke kunst en kerkbouw niet achterwege gelaten worden. Het komt maar
al te vaak voor dat men de hedendaagse
kerkbouw als een volkomen geisoleerd
probleem aanpakt, losgemaakt zowel
uit zijn eeuwenoude en wereldwijde traditie als uit de werkelijke situatie van
vandaag2. Mirsky gaat niet heel diep op
die traditie in, maar ze levert toch voldoende stof voor een vruchtbare confrontatie, vooral dan in de illustraties.
Achtereenvolgens heeft ze het over de
prehistorische heilige plaatsen, de tempelsteden van Egypte, Mesopotamie en.
Mexico, de hindoeistische en boeddhistische tempels, de heiligdommen van
het verre oosten, de grieks-romeinse
tempels, de joodse synagogen, islamitische moskeeen, christelijke kerken.
Ook al bekommert de hedendaagse
christelijke kerkbouw zich niet erg om
de universele traditie van de religieuze
bouwkunst, men zou toch verwachten
dat ze haar eigen traditie niet verwaarloost. Maar ook dit blijkt het geval te
zijn. Men geeft zich daar rekenschap
van bid de lectuur van Joseph Rykwerts
Church Building3 : tevergeefs zoekt men
naar equivalenten voor dit summiere
overzicht, waarin de evolutie van de
christelijke kerkbouw bondig maar trefzeker wordt geschetst. Wanneer de eigen traditie erbij betrokken wordt, dan
gebeurt dit meestal alleen om een of
ander aspect ervan, bijvoorbeeld het
liturgische programma, er uit te lichten.
Een voorbeeld hiervan hebben we in
Juan Plazaola's El Arte Sacro Actual,

1 Constable, London, 1966, 235 pp., geill., geb. 50 s.
2 Een uiting hiervan is bijvoorbeeld de recente verklaring van mgr. Bluyssen, die multi-purpose-kerken wil gaan bouwen. Als men ermee verlegen zit dat kerkgebouwen enorme financidle offers vergen en onrendabel zijn omdat ze door de week niet gebruikt worden, dan is
het beter dat men het kerkgebouw gewoon maar vergeet en de cultus hier of daar in een
bestaande gelegenheid laat plaatsvinden. M.a.w. we moeten toch geen kerken gaan bouwen
om er ook een dansavond in te kunnen organiseren; eenvoudiger en principieel juister is
het, de viering in een danszaal te laten verlopen. Cfr. Streven, april 1965, pp. 634 - 637 en
juni 1965, p. 917 naar aanleiding van de kerkbouw-rede van mgr. Bekkers.
3 Faith and Fact Books: 120, Burns & Oates, London, 1966, 128 pp., geb. 9s.6d.
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dit standpunt te karakteriseren: „Het
kerkgebouw is als het ware het kleed
van de liturgie", een standpunt dat in
zijn eenzijdigheid een flagrante miskenning is van de historische werkelijkheid.
Dit standpunt nemen echter de meeste
auteurs in die commentaar hebben geleverd op de liturgische constitutie van
het vatikaans concilie. Teleurstellend is
het rubricistische Programme d'une

als een realiteit van de mens van vandaag ervaren. Muck breekt de liturgic
niet open — ook bier heeft men nog
een beetje het schaakbordcomplex —
maar hij spreekt erover in een heldere,
nuchtere taal, met duidelijke aanwijzingen die van een concrete belevingsmogelijkheid en niet meer van rubrieken
uitgaan. Hetzelfde geldt voor Andre
Lanotte's Itineraire pour l'Adaptation
des Eglises a la Liturgie actuelle9 direct
afgestemd op de Belgische toestand.
Beide auteurs gaan uitvoerig in op de
aanpassing van bestaande kerkgebouwen. Op dit gebied hebben zij een grote
ervaring en dit is aan hun manier van
spreken merkbaar.
Enigszins apart moet vermeld worden
Urban Rapps Konzil, Kunst und Kunst 1 een vrij en vrijmoedig commentaar op het zevende hoofdstuk van de
Constitutie over de Liturgie. De geest
waarin dit commentaar is geschreven,
staat in regelrechte tegenstelling tot die
waarin Gottlieb Schwemmer zijn Pro-

Eglise, Construire et Amenager les Eglises6 van A.-M. Roguet. Naast waarde-

blematik und Aufgabe des christlichen
Kirchenbauesil opstelde, een eerlijke,

voile inzichten, geput uit een hedendaagse theologie van het godsvolk, zet
de auteur platvloerse beweringen die
laten zien hoe weinig het hem om de
liturgische mens en hoezeer het hem om
de wetten of liever voorschriften te
doen is. Jets 'persoonlijker' is Theodor
Filthauts Kirchenbau und LiturgiereMede door de tekeningen die
erin figureren, geeft dit boekje de indruk dat het bier om een soort schaakspel gaat, dat jaren, eeuwenlang, verboden is geweest, en waarop nu met
passie de stukken worden verschoven.
Na deze literatuur is Herbert Mucks

maar niet overtuigende poging om te
laten zien „dat de culturele bestemming
van het kerkgebouw bestaat in de tegenstelling van het geestelijke tot de ongeest van het alledaagse".
Waarom de poging van Schwemmer
niet kan overtuigen, wordt gedeeltelijk
verklaard door het belangrijke onderzoek van Alois Hadler Kunst und Kult,

Estudio, Panorama, Documentos 4, een

echte summa van de hedendaagse problematiek op het gebied van religieuze
kunst en kerkbouw. De auteur, die bewust van elke persoonlijke stellingname
afziet, brengt een indrukwekkend aantal
documenten en gegevens bij elkaar, met
de bedoeling ze onder de dekmantel
van een algemene kerkelijke doctrine in
Spanje te introduceren. Ook buiten die
grenzen hebben ze echter hun nut.
Eenzelfde eenzijdige interpretatie van
de traditie vindt men in Eugen Egloffs
Liturgie und Kirchenraum, Prinzipien
und Anregungen 5 . Een zin volstaat om

Die Gestaltung des Kirchenraumes nach
der Liturgiereforms een herademing.

Hier wordt liturgiehervorming minstens

zur Aesthetik und Philosophic der
Kunst in der Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert12 . Niet aprioristisch zoals

Schwemmer, stelt de auteur de vraag
naar de betekenis die de kunst in een
geseculariseerde wereld nog kan hebben
en, daarmee samenhangend, hoe de
kunst staat tot Naar oorsprong als mythische cultusviering, als heilig spel, als

4 Biblioteca de autores cristianos, Madrid, 1965, 751 pp., 16 klpl., 48 pl., 187 tek., 150
ptas.
5 NZN Buchveriag, Zurich, 1964, 56 pp., geill.
6 Les Editions du Cerf, Paris, 1965, 123 pp., 6,60 F.F.
7 Matthias-Griinewald-Verlag, Mainz, 1965, 56 pp., geill.
8 Lebendiger Gottesdienst 12, Verlag Regensberg, Munster, 1966, 72 pp., 20 tek. 4
DM. 11,50.
9 Editions J. Duculot, Gembloux, 1965, 91 pp., 5 pl., 75 F.
10 Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1966, 84 pp.
11 Katzmann-Verlag, Tubingen, 1964, 84 pp.
12 Symposion 15, Verlag Karl Alber Freiburg/MUnchen, 1964, 96 pp., DM. 8.
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uitdrukkelijke realisatie van een numineuze aanwezigheid. Echo's van sommige aspecten uit deze studie vangt men
op in het erg disparate Christianity and
the visual Arts, Studies in the Art and
Architecture of the Church 13, uitgegeven door Gilbert Cope, deputy director
van het Institute for the Study of Worship and Religious Architecture. Van
hem zijn ook de twee voornaamste studies uit deze bundel. Vermeldenswaard
is eveneens een studie van Lockett over
The Church and Modern Art.
De kritiek die wij bij het begin geformuleerd hebben, geldt niet meer voor
D. F. Debuyst's Architecture moderne
et celebration chretienne 14. Zoals Hadler gaat F. Debuyst uit van een reele
situatie: de moderne architectuur. Als
er ergens een authentieke vorm voor het
moderne kerkgebouw te vinden is, dan
kan het alleen daar zijn. Niet dat die
vorm pasklaar voorhanden is, maar de
opbouwwetten en de architectuurbenadering van het kerkgebouw zullen dezelfde moeten zijn als die in de moderne architectuur. Daarom analyseert de
auteur vooreerst de hedendaagse architectuur om daarin de evolutie van de
moderne geest te onderkennen die ook
in de liturgie en in de religieuze mentaliteit heeft plaatsgevonden. Pas van
daaruit gaat hij nadenken over de inrichting van het kerkgebouw.
Wat door D. F. Debuyst in een persoonlijke synthese werd verantwoord,
wordt in verschillende, vaak onsamenhangende aspecten aangeraakt in de
referaten van het colloquium over architectuur en liturgie dat van 22 tot 24
april 1965 te Assisi werd gehouden en
waarvan de acten zijn uitgegeven onder
de titel Architettura e liturgia15. Onsamenhangender nog dan de referaten en
interventies is de keuze van de illustraties, die blijkbaar meer op sensationele
fotografie dan op ernstige architectuur
uit was.

Een principiele keuze van moderne kerken maakten R. Maguire en K. Murray
in Modern churches of the worldm,
waarin een veertigtal moderne kerken
beknopt besproken en uitvoerig geillustreerd wordt. Kan men het keuzeprincipe van Maguire en Murray van een
zekere dubbelzinnigheid niet vrijpleiten,
die dubbelzinnigheid viert hoogtij in A.
Fernandez Arenas' Iglesias nuevas en
Espana17. Om maar een voorbeeld aan
te halen: de Guellkapel van Gaudi wisselt of met het kruis van Cuelgamuros!
Een betere keuze, ook van de nieuwe
Spaanse kerken, geeft G. E. Kidder
Smith in The New Churches of Europe18. Een zestigtal kerken uit twaalf
verschillende landen wordt er in uitstekende foto's van de auteur zelf gepresenteerd.
Boeiender dan deze onpersoonlijke
overzichten, meestal dan nog gebaseerd
op een vrij formalistische kijk op de architectuur, is een recent nummer van
Architektur Wettbewerbe: Kirchliche
Gemeindezentren19 . Ook in deze verzameling van kerkprojecten zijn niet zo
heel veel echt nieuwe inzichten te bespeuren, ook hier roeren de architecten
zich als duivels in een wijwatervat, ook
hier krijgt men zelden contact met de
reele problematiek waar de kerkbouw
van vandaag mee geconfronteerd wordt,
maar door een vergelijking van de verschillende ontwerpen die alle in de eerste plaats gericht zijn op een integratie
van het gebouw in het milieu, wordt
wel iets meer zichtbaar van de vitale
tendensen die de evolutie van de hedendaagse kerkbouw dragen. Pal tegen die
tendensen in gaat de ridicule grootspraak van de abdij KiMigsmiinstei2° te
Meschede waaraan een rijk geillustreerde monografie werd gewijd.
Een oorspronkelijke benadering van het
probleem van het kerkgebouw vindt
men in W. M. FOrderers Kirchenbau
von Heute fur Morgen? Fragen heuti-

13 The Faith Press, London, 1964, 107 pp., 70 afb., geb. 42 s.
14 Collection de pastorale liturgique 74, Biblica, Brugge, 63 pp., 32 afb., 84 F.
15 Edizioni Pro Civitate Christiana, Assisi, 1965, 161 pp., 74 pl.
16 A dutton vista pictureback, Studio Vista, London, 1965, 160 pp., geill., 8s.6d.
17 Ediciones La Poligrafia, Barcelona, 105 pp., 64 pl.
18 The Architectural Press, London, 1965, 291 pp., 550 ill., 250 tek., geb. 73s.6d.
19 Karl Kramer Verlag, Stuttgart, 1965, 124 pp., 300 ill., DM. 19,80.
20 Paulus Verlag, Recklinghausen, 96 pp., geill.
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ger Architektur and Kunst 2' en in J.
Dahindens Bauen fur die Kirche in der
Welt22 . FOrderer komt tot de conclusie
dat het afzonderlijke, losstaande kerkgebouw het in bet architectonische milieu van vandaag niet meer doet. Het
bewerkt door zich tussen de hoogbouw
te willen affirmeren een averechts effect. Het kerkgebouw vervangt hij door
de kerkruimte: ergens een verdieping in
een flat of een element van een woonheuvel zoals in zijn eigen project voor
Heremence. Die kerkruimte kan echter
volgens FOrderer niet gewoon maar
ruimte zijn. Hij wil haar een bijzondere,
'hemelse' expressie geven door ze met
kunstwerken te bevolken. Door die artistieke inkleding wordt een dergelijke
ruimte opnieuw gesacraliseerd en van
het leven vervreemd. De poging van
FOrderer kan men vergelijken met die
van Sr. A. Fltieler op het gebied van de
paramentiek of die van A. Schilling op
het gebied van de religieuze beeldhouwkunst: door een verkeerde aanpassing
gaat men de eigenlijke vernieuwing uit
de weg. Men hoeft maar even de recente publikaties van Sr. Fliieler over haar
werk Das Sakrale Gewand23 of die van
Albert Schilling 24 te lezen en te bekijken.
Zoals voor FOrderer, zo kan ook voor
Dahinden het kerkgebouw niets anders
meer zijn dan een geintegreerd element
van een architectonisch geheel. Maar
die integratie ziet hij op een heel verschillende wijze „We zoeken die bouwvorm te verwezenlijken die zich uit het
alledaagse verheft als een expressief
beeld van een aangrijpende wijding en
die uit zichzelf waardig is". Zowel naar
buiten als naar binnen wordt het kerkgebouw opnieuw tot monument verheyen, als sacrale verantwoording van een
monumentaal landschap. Wanneer men
het boek van Dahinden gelezen heeft,
begrijpt men zijn kerkbouw beter. Het
boek is overigens in hoofdzaak door
zijn eigen werk geillustreerd.
G. Bekaert
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Nieuws in de
Nederlandse literatuur
De chaos en de volheid (Bakker/Daamen) is de titel van een vijfvoudig essay over S. Vestdijk van de hand van
R. A. Comets de Groot. In deze studie,
een regeringsopdracht, wordt vooral het
astrologische aspect van Vestdijks werk
belicht.
Vestdijk zelf liet weer een nieuwe roman het licht zien, De huisbewaarder
(Bezige Bij), die qua thematiek aansluit
bij zijn Victor Slingelandsymfonie.
Willem Frederik Hermans besteedde in
een van zijn essays in Het Sadistisch
Universum reeds aandacht aan de filosoof Wittgenstein. Over deze filosoof
heeft Hermans nu een uitgebreider stuk
geschreven, dat in de Kwadraat Pamfletten-Serie van de Bezige Bij verscheen onder de titel Wittgenstein in de
mode. (Bij mijn weten is het werk van
Wittgenstein zelf nimmer in Nederlandse vertaling verschenen). Van Hermans
verscheen tevens een goedkope herdruk
van zijn verhalenbundel Een landingspoging op New Foundland (Van Oorschot).
Zoals verschillende van zijn 'partijgenoten' reeds deden heeft nu ook Provo
Roel van Duyn zijn ervaringen en gedachten op schrift gesteld. Het resultaat
beet Het witte gevaar (Meulenhoff) en
heeft als ondertitel Een vademecum voor
provo's.
Het uurwerk van de eenzaamheid
(Veen) is de verzamelnaam die Theun
de Vries gaf aan een boekje met twee
van zijn novellen, te weten Forscheyne
en De derde dood.
Een rock-and-roll zanger die door miljoenen aanbeden wordt is de hoofdpersoon in Ewald Vanvugt's nieuwste boek
Mijn vrouwen (Bezige Bij).
H. Drion, hoogleraar burgerlijk recht in
Leiden, bundelde een aantal essays uit
literaire tijdschriften in Het conservatie-

21 NZN Buchverlag, Zurich. 1964, 122 pp., 187 ill.
22 NZN Buchverlag, Zurich, 1966, 148 pp., 227 ill.
23 NZN Buchverlag, Zurich, 1964, 108 pp., geill.
24 NZN Buchverlag, Zurich, 1966, 60 pp., 72 pl.
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ye hart (Van Oorschot). De nieuwe
bundel met essays van Paul de Wispelaere heet Met kritisch oog (Nijgh en
Van Ditmar).
Het nieuwste toneelstuk van Hugo
Claus, Het Goudland (Bezige Bij), werd
geschreven in opdracht van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg te Antwerpen. Het beschrijft de dolle avonturen van een aantal vlaamse goudzoekers.
'80 en '90 aan het woord (Polak en Van
Gennep) is een herdruk van een aantal
interviews met bekende schrijvers uit
die tijd zoals Van de Woestijne, Kloos,
Emants, Van Eeden e.a. De interviews
zijn van E. d. 'Oliveira en het boek
kreeg een voorwoord mee van Kees
Fens.
J. Groot

Beeldende kunst
in Belgie
Een revival, een wc, en een prijs
Onder nieuwe, Engelse of Amerikaanse,
namen beleeft de constructieve kunst
sedert enkele tijd een bescheiden revival. Na de merkwaardige expositie, einde vorig jaar in het Stedelijk Museum
te Amsterdam gewijd aan de 'hard edge'
en de 'shaped canvas'1, komen ook in
Belgie de 'geometrischen' en de 'kouden'
opnieuw uit hun onderaardsheid. Zij
vonden elkaar in een 'Hulde aan Vantongerloo', die te Antwerpen, Gent, en
Brussel o.m. Delahout, Noel, Verdren,
Vandenbrande, Decock groepeerde, en
nu onlangs weer, in een ander ensemble,
in het sympathieke V.E.C.U.-zaaltje aan
de Wijngaardstraat te Antwerpen, waar
ook Bonies, Plompen, Staakman (met
twee rotors), Vandenabbeel, Rous vertegenwoordigd waren. Niet zonder enige
verrassing trof men in dit gezelschap
Mark Verstockt, wiens vroegere werk
in niets deze overgang naar een strakke,
harde en symmetrische manier van
schilderen voorspelde en die nu opeens
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een gekleurde, droge repliek van Dan
van Severen's symrnetrieen te zien geeft.
Blijft de constructieve kunst ongetwijfeld aan een aantal temperamenten beantwoorden, zij blijft ook in haar meeste
vertegenwoordigers schatplichtig aan de
voorbeelden van de grote pioniers. Die
hebben immers zo consequent doorgeschilderd, dat het latere werk haast altijd op de een of andere manier herinnert aan Mondriaan of Magnelli, Kupka
of Leger, Malewitsch of Servranckx,
Herbin of Vasarely. Liggen de accenten
en de gevoeligheid bij de jongeren ook
anders, toch missen zij ergens overtuigingskracht en vooral de monumentaliteit waarvan dit soort kunst het juist
moet hebben. Minder dan van andere
schilders verdraagt men van hen dat zij
voortgaan met het vervaardigen van
schilderijen: deze stijl is in feite reeds
lang uit het schilderij weggegroeid,
hoort op gebouwen thuis, heeft bezit
genomen van de ruimte. Perst men hem
samen op een doek binnen een lijst, op
een min of meer decoratief 'thing of
beauty', dan wordt hij anachronistisch
en maken de daders de indruk van epigonen.
Zij kunnen het natuurlijk ook niet helpen als de opdrachten uitblijven, als zij
niet de gelegenheid krijgen monumenten te kleuren, bruggen en wegen met
felle blikvangers te ritmeren, het stadsbeeld, de publiciteit, de industriele
vormgeving te verfrissen: maar in feite
ligt hun werkterrein dear en niet in het
atelier of aan de cimaise.
In de voormalige St.-Pietersabdij te
Gent heeft men hedendaagse Amerikaanse kunst uit Belgische verzamelingen kunnen zien: geen hoofdwerken,
maar over het algemeen toch vrij representatief werk van o.m. Rothko, Sam
Francis, Twombly, Hultberg, Kelly,
Pollock, — en Tom Wesselman. Er is
nogal wat deining geweest rond de wc
van deze laatste. Voor zover men zich
kon herinneren was het de eerste maal
dat in de stad van het Lam Gods een
wc als kunstwerk werd geexposeerd. Het
heel nuttige gebruiksvoorwerp, waarvan
het deksel niet geschilderd was maar

1 Cfr. Vormen van de kleur, in Streven, jan. 1967, pp., 407 - 408.
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'echt' op het werk geassembleerd, beyond zich in het gezelschap van een
stuk zeep, een handdoek, een gordijntje
en een naakte vrouw. De vrouw was
wel geschilderd, dus met haar was alles
in orde. De 'presence' van het wc-deksel kon echter niet door de beugel in
het honorabel gebouw waar men reeds
vroeger eens een kip, of was het een
duif, van Raveel had verbannen. Men
noemde het een wansmakelijk bewijs
van de Amerikaanse cultuurloosheid,
vertelde het voort en zorgde voor een
prachtig succes de scandale.
Het was geen schilderij om van te gillen, maar het was wel een fris en karakteristiek voorbeeld van zuivere pop-art,
Wesselman streeft geen picturaal effect
na, tenminste geen esthetisch picturaal
effect; hij interpreteert ook niet, tenminste niet bewust; hij plaatst gewoon
een aantal dingen naast elkaar, brutaalobjectief, en in die objectiviteit ligt dan
zijn subjectivisme. Voor de beschouwer
lijkt het alsof hij gewoon met de eigen
nuchtere, alledaagse werkelijkheid wordt
geconfronteerd, maar juist dit gewone
heeft een schok-effect en doet hem
(glimlachend of geergerd) voelen: touché. Touché par le wc.
De jaarlijkse toekenning van de Prix de
la Jeune Peinture Belge (onvertaaibaar)
was ditmaal ook nog gecompliceerd met
de Prix de la Jeune Sculpture Beige,
wat voor de jury een dubbele taak betekende. De meest omstreden, ofschoon
de laatste jaren wel een beetje gedevalueerde prijs blijft in elk geval een goede gelegenheid om te constateren wat
er in de ateliers gebeurt (zeggen de juryleden) of om te weten uit welke
mode-hoek de wind waait (zeggen de
gezakte kandidaten).
Het algemeen beeld dat de eindselectie
te zien Beef t, wijst erop dat op dit ogenblik de nieuwe figuratie, de pop-art en
een bele gamma abstracte nabloeisels
elkaar zowat in evenwicht houden. De
laureaat, Emile Christiaens, uit Brussel,
een nieuwe naam, is een orthodox pop
schilder: enorm vergrote briefomslagen
waarop de postzegel met de beeldenaar
van de koning, door de vergroting en
door het onverwachte, wel even voor
een kick zorgt. Ook de eerste 'melding'

is pop: Jacques Charlier, uit Sciessin,
die vroeger o.m. boxes maakte, toont
nu realistische fotokopieen van een
Wiirlitzer juke box, een wolkenkrabber,
een caravan en een sportauto. De tweede 'melding', Henri Dauchot, uit Gosseliess, speelt het klaar met 'gewone'
schilderijen toch nog stand te houden
tussen deze voltreffers. Hij maakt symmetrische, monumentale composities in
frisse en krachtige kleuren, verhoogd
met telkens een onverwacht relief.
Bij de inzendingen die tot in de eindselectie geraakten, bevinden zich collages (Michel d'Affnay), foto-montages
(Charles Deroux), geraffineerd-Oosterse
Baj-imitaties (Clark Clarisse), abstract
expressionisme (Frederik Dufoor), pop
art (Jozef Willaert), nieuwe figuratie
(Hans Persoons, Roger Tribau) en ja,
ook bier 'hard edge' (Raoul De Keyser,
Andre Sprankenis).
Dit jaar is er ook een 'Prijs Jonge Belgische Beeldhouwkunst', die slechts om
de drie jaar wordt toegekend. Hij werd
verdeeld tussen Pol Spilliaert (Sint-Andries-Brugge) en Robert Michiels (Bois
d'Haine). Spilliaert maakt glimmende,
kei-vormige plastieken in gepolierd koper en een enkele keer ook wel in marmer, compact, samengebald en gespannen; Michiels is verantwoordelijk voor
reusachtige figuren in ijzer, en meer is
daar echt niet over te zeggen. Aileen
dat een prijs, die tevoren naar Roel en
Reinhout D'Haese, naar Felix Roulin
en naar J. P. Laenen ging, sterk devalueert wanneer hij naar dit niveau afdaalt.
Marc Callewaert

Beeldende kunst
in Nederland
Kunst kopen: een inventarisatie
Kunst wordt al eeuwen lang gekocht
door een kleine groep mensen. Dat is
nu nog zo. Maar de aard en de samenstelling van die groep is veranderd.
Vroeger kenden we in veel ruimer mate
dan nu de mecenas, de kunstbeschermer. Vorsten, adelijke personen en rijke

626
handelslieden legden omvangrijke verzamelingen aan (sours ondergebracht in
eigen musea), gaven opdracht tot het
vervaardigen van kunstwerken (heus
niet alleen portretten) en verleenden
zelfs onderdak aan hun favoriete kunstenaars. Voor een belangrijk gedeelte
bekostigden zij dit uit hun eigen vermogen.
De zaken liggen nu wel anders. Er bestaan in de wereld nog mecenassen in
de ware betekenis van het woord, maar
ze zijn zeldzaam. Er heeft — ook in ons
land — een verschuiving plaatsgevonden, o.m. naar ambtelijke en industriele
zijde. Laten we eens nagaan wie er nu
eigenlijk kunst kopen. In willekeurige
volgorde dan maar:
de verzamelaars. Dat zijn er niet zo verschrikkelijk veel. Ze zijn te vinden in
kringen van industrieelen, intellectuelen,
kunsthandelaren, architecten, kunstkenners enz. In het 'Algemeen Handelsblad'
heeft criticus Hans Redeker er indertijd
enkele geportretteerd: Unilever-leider
Sydney van den Bergh, het echtpaar
Van Bommel-Van Dam, wetenschapsman D. J. W. Kreulen, kunstcriticus
G. Oudshoorn, koekfabrikant J. W.
Peijnenburg, museumman dr. D. Hannema, hotelier Regnerie. Er vallen natuurlijk namen aan toe te voegen: tandarts Groenendijk, sexuoloog Van Emde
Boas, de architecten Aldo van Eijck en
K. L. Sijmons, kousenfabrikant De
Jong, meubelontwerper Martin Visser,
boer Waalkens, filmer Thijs Chanowski,
kunstkenner Tenkink etc.
de particulieren. Behalve door ware verzamelaars wordt er natuurlijk door
meer particulieren kunst gekocht. Er is
zelfs sprake van een duidelijke verbetering. Van overheidswege is een elk jaar
wat groeiend bedrag beschikbaar gesteld
voor subsidies op aankopen door particulieren (25 % tot een maximum van
f 350,— in daartoe aangewezen kunstzalen). Deze subsidie is een aantal jaren
geleden ingesteld, speciaal met het oog
op de jeugd. Het percentage is van 331/3
via 30 teruggebracht tot 25, om de
spreiding te bevorderen. Het staat wel
vast, dat de subsidie-verlening stimule-
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rend heeft gewerkt. Waarschijnlijk
speelt de hoogte van de korting een
minder belangrijke rot dan het feit dat
er korting gegeven wordt. Het Nederlandse yolk is nu eenrnaal dol op koopjes halen. Toch is het beeld niet al te
rooskleurig. Aan kitsch wordt beduidend meer besteed dan aan kunst: de
beukenlaantjes in bloedrode zonsondergang doen het nog altijd best. Ook kopen veel mensen liever voor een behoorlijk bedrag reprodukties dan voor
iets meer een echt kunstwerk. Er is nog
veel ruimte voor verbetering. Meer
mensen zullen over de drempel naar
kunsthandel of atelier geholpen moeten
worden, er zal meer moeten worden
gedaan aan het kweken van begrip en
waardering voor beeldende kunst. Sommige experimenten zijn uitstekend geslaagd. 'Prent 190' bijv. loopt goed en
het Rotterdamse warenhuis Ter Meulen
is al aan z'n vierde verkooptentoonstelling bezig.
de overheid. Hierbij moeten we twee
dingen goed uit elkaar houden: de werkelijke aankopen of opdrachten en de
'sociale aankopen'. Onder werkelijke
aankopen versta ik het door de rijksoverheid of de gemeentelijke overheid
aanschaffen van kunstwerken ter plaatsing in musea of ter verfraaiing van steden en gebouwen, dan wel het verlenen
van opdrachten daartoe. De aankopen
kunnen geschieden d000r atelierbezoek,
het beoordelen van ingezonden werk of
na advies van deskundigen.
De 'sociale aankopen' vloeien voort uit
een stelsel van sociale maatregelen, getroffen ter ondersteuning van kunstenaars, de z.g. Contraprestatie. De kunstenaar krijgt van de overheid een uitkering maar verplicht zich daartegenover een aantal werken per jaar of te
staan. Deze kunstwerken verdwijnen in
opslagkelders of worden opgehangen in
gemeentelijke bouwwerken etc.
Daarenboven is er nog een speciale regeling waarbij in principe 1 a 1 1A van
de bouwsom van bepaalde projecten
(scholen, stadhuizen, utilitaire gebouwen etc.) beschikbaar is voor kunst. Het
is helaas vaak wel zo dat, indien de
bouwsom de begroting overtreft, het
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eerst bezuinigd wordt op de post kunst.
het bedrijfsleven. Soms kopen bedrijven
een enkel stukje ter versiering van de
directiekamer of de hal. Soms lest een
bedrijf een verzameling aan. Soms
koopt een bedrijf lukraak en ondeskundig, soms planmatig en met goede
smaak. Soms koopt men uit status-overwegingen, soms uit roeping. Hoe het
ook zij, bijna altijd komt het op een
man in het bedrijf aan, die overreedt en
doorzet.
Het doorsnee Nederlandse bedrijf is op
het gebied van kunst nog oer-conservatief. Tot op zekere hoogte is dat natuurlijk begrijpelijk. Kunst is een griezelige
zaak en het gaat niet aan om het geld
van familie of aandeelhouders op grote
Schaal niet-functionele dingen te kopen.
Maar er is (los van status) ook een andere visie mogelijk, die bier en daar al
doordringt. Dat is deze: in een bedrijf
werken mensen. Die mensen werken
daar een belangrijk deel van hun leven.
Die mensen verdienen dan ook een goede, smaakvolle, plezierige omgeving.
Sigarettenfabrikant Orlow heeft deze
visie in de Peter Stuyvesant-fabriek en.
-kantoren op een sublieme manier gestalte gegeven en in een moeite door
gemaakt tot een belangrijk public relations instrument voor zijn bedrijf. Over
het geheel genomen staat kunst in het
bedrijf in ons land echter nog in de kinderschoenen, ondanks het nuttige werk
van instellingen als de Stichting Kunst
& Bedrijf. Een zekere verbetering van
het klimaat valt evenwel niet te ontkennen.
Op een aantal aspecten van kunst kopen hoop ik t.z.t. nog nader terug te
komen.
Vermeldenswaardigheden
Picasso's in Amsterdam
Van 4 maart tot en met 30 april wordt
in het Amsterdams Stedelijk Museum
een expositie gehouden van meer dan
120 schilderijen en 50 tekeningen en
gouaches van Pablo Picasso. Omdat de
organisatoren een zeer grote toeloop
verwachten is besloten bij wijze van
proef het museum ook op woensdag-
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avond open te stellen. Hoewel alle perioden vertegenwoordigd zijn, is het
accent gelegd op de kubistische periode
en de jaren vlak voor, tijdens en direct
na de tweede wereldoorlog. De kern
van de grote herdenkingstentoonstelling
te Parijs bevindt zich nu in Amsterdam.
Alleen de beelden ontbreken. Die zijn
bestemd voor Londen.
Biennale Sao Paulo
Mr. E. L. L. de Wilde, directeur van het
Amsterdams Stedelijk Museum is benoemd tot Nederlands commissaris
voor de 9e internationale Biennale van
beeldende kunsten, die dit najaar te Sao
Paulo plaats vindt. Hij wordt terzijde
gestaan door de schilder E. Fernhout,
conservator drs. W. A. L. Beeren en
mej. G. J. A. ten Holte (namens het
ministerie).
Boymans
In het prentenkabinet van het Rotterdamse Museum Boymans-Van Beuningen wordt nog tot 2 april een tentoonsteling gehouden van grafisch werk uit
eigen bezit van drie Belgische kunstenaars en een Nederlands/Belgische: Felicien Rops, James Ensor, Jules de
Bruycker en Jacob Smits.
Andre Francois
Tot en met 5 april wordt in het Stedelijk Museum te Amsterdam een expositie gehouden van het werk van Andre
Francois, bekend door de omslagen en
cartoons die hij maakte voor de New
Yorker, Punch en de Nouvel Observateur, alsmede door zijn affiches (o.a.
voor Citroen). Sinds 1960 houdt hij zich
voornamelijk bezig met schilderen en
het vervaardigen van plastische objecten. Beide aspecten van zijn artistieke
werkzaamheden zijn op de tentoonstelling te zien.
Rijksmuseum
Het Rijksmuseum heeft het afgelopen
jaar een record; aantal bezoekers ontvangen: 784.581. Dat is 38.000 meer
dan het oude recordjaar, 1965, het Rembrandt-jaar. Opmerkelijk is dat er in
1966 geen grote, speciale tentoonstellingen zijn geweest.
Paul Mertz
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Assemblees du Seigneur:
GODSDIENST

Drs. P. van Dongen O.Praem.

De Mariazusters van Darmstadt
Gottmer, Nijmegen, z.j. (1965), 112 PP.,
f 24.50.
Dit druktechnisch slordig en stilistisch schematisch-stuntelig uitgegeven werkje over de
tijdens de laatste wereldoorlog gestichte
lutherse kloostergemeenschap geeft een juiste
weergave van het ideaal en de leefwijze der
zusters. Ook de kritiek is evenwichtig, zodat
deze voor- en tegenstanders kan dienen.
Door de pietistische geest ziet men niet gemakkelijk kans, de huidige behoefte aan
integratie van een saeculiergericht christendam te bevredigen.
W. Boelens

Jacqueline Thevenet

La confiance de Dieu dans les
Psaumes
(Studia Regina mundi). Ed. de l'Orante,
Paris, 1965, 133 pp.
De idee van vertrouwen in Jahweh, zoals ze
herhaaldelijk uitgedrukt wordt in de Psalmen, wordt door de auteur onderzocht volgens vijf hoofdgedachten: 'Uit de diepten
roep ik tot U', 'in U heb ik mijn vertrouwen', 'red mij, mijn God', 'want Gij zijt
Jahweh', 'in vreugde loven wij U'. Met een
overvloed van referenties analyseert de auteur deze hoofdgedachten in de mooiste
Psalmen.
M. De Tollenaere

75. Vingtieme dimanche apres la
PentecOte;
78. Vingt-troisieme dimanche apres
la PentecOte;
88. Fete du Christ-Roi;
6. Quatre-Temps de l'Avent.
Catechese des dimanches et des fetes
Publications Biblica Abbaye de Saint Andre,
Bruges, 1966.
Met een bewonderenswaardige regelmaat
blijven de kostbare monografieen van de
Sint-Andriesabdij verschijnen. Herhaaldelijk
hebben wij hier vroeger reeds op hun belang gewezen voor de toelichting van de
liturgische teksten, waarbij de exegese van
epistel en evangelic en van de voornaamste
psalmen bezorgd wordt door uitstekende
vakmensen als de professoren van de Ecole
biblique te Jerusalem, Boismard en A. Benoit, naast vele andere vooraanstaanden van
de schriftwetenschap als P. B. Rigaux, J. De
Fraine t, en I. de la Potterie, om ons tot
deze enkelen te beperken. Niet alleen de
Schrift komt er op eminente wijze aan haar
trekken, maar ook de vaders, de bijbeltheologic en tenslotte de pastoraalzielzorg. Vaak
wordt voor deze laatste een beroep gedaan
op bestaande equipes van verschillende grote parochies uit Belgic, Frankrijk en elders.
Als voorbeeld kunnen gelden de bijdragen
van de Jean Gillet, cure van S. Sulpice te
Parijs, die aantoont hoe zijn ploeg de
schriftverklaring met de catechese heeft
weten te verbinden. Binnen in het jaarthema
dat bij het begin grondig bestudeerd wordt,
by. de eucharistic, worden de belangwekkende aspecten daarvan het jaar door in verzorgde commentaren verwerkt. Voor Chris-
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tus-Koning is men voor het eucharistic-thema uitgegaan van het epistel, voor het thema van de Kerk daarentegen van het evangelic in 1965. Frappante voorbeelden tonen
hoe de Kerk in haar actualiteit aan de gelovige gemeente wordt voorgesteld door een
citaat uit de verklaring van de kardinaal
Beran, de aartsbisschop van Praag, en uit
de toespraak van Paulus VI voor de UNOvergadering in New-York. Interessant is
ook dat dergelijke gebeurtenissen, die voor
de lokale en voor de wereldkerk soms van
zeer grote betekenis zijn, een plaats krijgen
in het parochieblad.
S. De Smet

Perikopenbuch fur die Meszfeier an
Wochentagen
Bd II:

Von Ostern bis zum
Dreifaltigkeitsfest
Bd III:

Vom Dreifaltigkeitsfest bis zum
Samstag nach dem Letzten Sonntag
nach Pfingsten.
Im Auftrag der Bischofskonferenzen
Deutschlands, Osterreichs und der Schweiz
herausgegeben von den Liturgischen Instituten in Trier, Salzburg und Freiburg in der
Schweiz.
Benziger, Einsiedeln und KOln; Herder,
Wien; Herder, Freiburg und Basel; St. Peter, Salzburg, 1966, 102 - 520 pp.
Het is bekend dat voor het Tijdeigen het
Missale Romanum slechts een heel beperkte
keuze van schriftperikopen biedt. De weekdagen, voor een groot gedeelte in beslag genomen door het Eigen der Heiligen, zijn
nog kariger bedacht. De schriftkeuze komt
alsmaar terecht bij dezelfde perikopen. Aan
de wens van Vaticanum II, dat het brood
van Gods Woord rijkelijker zou worden gebroken, beantwoordt dit Perikopenboek.
Het gebruik ervan werd door de Raad voor
de uitvoering van de Constitutie over de
heilige Liturgie in de herfst van 1965 bij
wijze van 'experimentum' toegestaan aan de
Duitssprekende bisdommen.
In deze fraaie liturgische uitgave zijn 4 Leseordnungen voorzien: A. Een perikopenstel
voor de eucharistievieringen op weekdagen,
geordend naar de tijd van het kerkelijk jaar;
B. Schriftlezingen voor de misvieringen door
de week voor de jeugd; C. Schriftlezingen
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voor de votiefmissen van het H. Hart; D.
Schriftlezingen voor de Dodenmissen. Hier
worden besproken twee delen van het eerste perikopenstelsel, vermeld onder A, dat
in bijlage telkens de onder C en D genoemde perikopen bevat. De lezingen zijn cyclisch opgevat, dat wil zeggen dat aan het
ene evangelic telkens twee lezingen voorafgaan gemerkt met I en II waarvan het ene
jaar I, het daaropvolgende jaar II gebruikt
wordt, enz. Uiteraard is deze keuze verschillend van die welke gebruikt wordt in
de Franssprekende bisdommen (ook in Belgic in gebruik) en die van Nederland, die
nog in uitvoering is. In het vooruitzicht van
een aanstaande katholieke eenheidsvertaling
(die naar wij hopen ook oecumenisch gericht
zal zijn) werd een beroep gedaan op de
meer dan 100 jaar oude vertaling van Alioli,
die wat werd aangepast aan de hedendaagse
gevoeligheden. De liturgische Instituten van
Trier, Freiburg (Zw.) en Salzburg en het
Katholische Bibelwerk uit Stuttgart verdienen lof voor de inspanning waarmee zij,
samen met vier grote uitgeverijen, op zo'n
waardige wijze vorm hebben gegeven aan de
verlangens van de Duitse, Oostenrijkse en
Zwitserse bisschoppenconferenties.
S. De Smet

Helene Lubienska de Lenval

Pedagogie sacree. L'attention

a Dieu

Desclee De Brouwer, Brugge, 1966, 128 pp.,
F. 75,—.
De godsdienstles, aldus de schrijfster, moet
bij het kind de zin voor God wakker roepen : voor Gods openbaring en ingrijpen en
heil, waaraan de menselijke gevende liefde
beantwoordt; in de godsdienstles moet het
kind, bij de eigen gave, God leren ontmoeten. En dat geschiedt niet met de profane pedagogische middelen; wel met de
bijbel en de liturgie, waar Gods pedagogic
in ligt. S. stelt de godsdienstige opvoeding
scherp tegenover de profane. Te scherp,
zou men oordelen, indien men niet wist dat
het profane het godsdienstige than accapareert en praktisch verstikt. Haar boek
heeft iets van een zelfverdediging tegen een
(te weinig herkend) doodsgevaar; maar
(hoe men dat ook zou beoordelen) het
brengt ons zo'n volheid van levend geloof,
gebedszin, naastenliefde, meteen psychologische mensenkennis met pedagogische ervaring, dat ieder godsdienstpedagoog, zelfs
ieder gelovige, er opmerkelijk door verlicht
en verrijkt wordt.
Em. Janssen
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PSYCHOLOGIE

W. Lifton

Werken in groepsverband
Marka, Utrecht/Antwerpen, 1965, 281 pp.,
f 3,50.
Verzameling aanwijzingen over het groepsproces, toegelicht met praktijkvoorbeelden,
die vooral ontleend zijn aan de vorming
van leiders voor 'counseling'-groepen. De
nadruk ligt op het therapeutisch effect van
groepsbesprekingen, waarbij de term therapie in een ruime zin wordt verstaan als een
bijdrage tot iemands ontplooiing. In de
psychologische interpretatie is bevrediging
van behoeften het kardinale punt.
J. Kijm

een gunstig verloop in alllerlei omstandigheden? Wat betekent voor hem de verwachting, dat hij geluk zal hebben? Hoe verandert het gebruik van alcohol het taxeren van
kansen? Hoe brengt de taal deze onzekerheden tot uitdrukking? Deze vragen vormen
het thema van het boek, waarbij allerlei
experimenten een belangrijk onderdeel vormen. Hierdoor is de benadering van dit zo
diep-menselijke onderwerp wel wat eenzijdig
rationed geworden. Een interessant overzicht
van uitgebreid researchwerk over een thema
dat belangrijke maatschappelijke aspecten
heeft.
J. Kijm

SOCIOLOGIE

R. Dahrendorf
J. Brown

Psychologie van de beinvloeding
Van propaganda tot hersenspoeling
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, 368 pp.
Vertaling van een Engels werk, dat in 1963
verscheen onder de titel 'Techniques of
Persuasion'. Nadat in enkele hoofdstukken
fundamentele kwesties van sociaal-psychologische aard behandeld zijn, worden uiteenzettingen gegeven over propaganda, massamedia, reclame, godsdienstige beinvloeding
en hersenspoeling. De auteur gaat nuchter
na, wat wel en niet bereikt kan worden
door middel van beinvloeding, waarbij hij
opgewonden meningen over het manipuleren
met mensen afwijst. De manier waarop hij
de godsdienst in zijn beschouwingen betrekt,
doet nogal cynisch aan. Hij schijnt hierover
to oordelen als een buitenstaander, die alles
reduceert tot zijn wetenschappelijk standpunt, waarbij wel heel scherp tekorten en
excessen worden aangewezen, maar de eigenlijke zin verborgen blijft.
J. Kijm

J. Cohen

bans, kunde en geluk
De psychologie van het gissen en
gokken
Aula, Utrecht-Antwerpen, 1965, 217 pp.
De onzekerheden, vooral van de toekomst,
roepen veelsoortige houdingen en gedragingen op. Hoe taxeert iemand zijn kans op

Homo Sociologicus
De categorie van de sociale rol
Vertaald door H. Wagemans
Paul Brand, Hilversum - Antwerpen, 1965,
152 pp.
Deze verhandeling is reeds jaren — de eerste Duitse uitgave verscheen immers reeds
in 1958 — een bron van discussies geweest
in vakkringen. De Nederlandse uitgave (vertaald uit de vierde Duitse uitgave) bevat
dan ook reeds een reactie van Dahrendorf
op een aantal kritieken. Dahrendorf vindt
op het snijpunt van individu en maatschappij de homo sociologicus, de drager van
'sociaal voorgevormde rollen'. Het eigen
object van de sociologie is volgens hem gelegen in het ontdekken van de structuren
van de sociale rollen. Na een beschrijving
van de homo sociologicus, stelt hij drie vragen die voortvloeien uit de kenmerken van
de sociale rol. Hoofdstuk vier geeft een
antwoord op de vraag: 'Hoe worden de
voorgestempelde rollen een deel van het
sociale gedrag van de individuen?'. In het
vijfde hoofdstuk zoekt hij dan naar een inzicht in de maatschappij en de eigenlijke
instantie die de rol bepaalt. Als derde probleem verklaart Dahrendorf de wijze waarop het bindend karakter van de sociale rol
tot stand komt. Terminologische divergentie
en empirische bruikbaarheid van de categorie van de sociale rol vormen de voorlaatste
probleempunten van de schrijver, vooraleer
hij zich op een filosofisch terrein begeeft,
nl. de vrijheid van de mens en de houding
van de socioloog tegenover deze vrijheid.
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Ook al kunnen Dahrendorfs opvattingen
niet altijd door iedere vakman onderschreven worden, ze geven dan toch aanleiding
tot het herdenken van het gestelde probleem.
J. Verhoeven

H. Buntinx

Public Relations, Human Relations
Een vergelijkende studie
Drukkerij-Uitgeverij Gebr. Marien, Deume,
1965, 61 pp.
In een dertigtal bladzijden geeft de schrijver een overzicht van de public relations en
de human relations. Een vergelijkende studie in de enge zin van het woord, zoals de
titel suggereert, is het niet. Beide beleidstechnieken worden enkel afzonderlijk besproken. Drie belangrijke fasen onderscheidt de schrijver in de public relations:
het onderzoek van de opinies, de planning
en de overtuiging van het publiek. Naast
de aandacht voor de filosofie en de politiek
der menselijke verhoudingen beschrijft Buntinx twee belangrijke technieken van de human relations: de informatie en de opleiding. In het bijzonder wijst hij hier op de
belangrijke positie van het lager kaderpersoneel bij deze technieken. De laatste den
bladzijden zijn gewijd aan de economische
informatie, die zowel in de public relations
als in de human relations een belangrijke
rol spelen.
J. Verhoeven

kleuren een vroegere tijd tot leven te wekken
en de personen in scherpe trekken te tekenen. Zeker spreekt zij onmiddellijk het grote
publiek aan en dit legt dan de herdrukken
uit. Het tweede deel van dit boek: Machteloos Gezag, toen Maria van 1530 tot 1555
landvoogdes der Nederlanden was, behandelt
ons land in een buitengewoon interessante
tijd, een der hoogtepunten van de geschiedenis der Nederlanden. Helaas moeten wij voor
de geschiedkundige waarde van het hier gebodene ernstig voorbehoud maken. Allereerst, de geraadpleegde werken dateren meest
alle uit de 19e eeuw, en het meest recente is
van 1943! Van de honderd verwijzingen van
het tweede deel gaat de helft naar de Britse
uitgave van Calendar of Letters; de eigen
bronnen van onze historiografie zijn al te
spaarzaam aangeboord, afgezien dan nog
van het enorme aantal voorradige onuitgegeyen documenten. Maar ook de hele bibliografie van het laatste kwarteeuw over deze
periode en over de leidende personen, ignoreert de schrijfster volledig. Zij ontwerpt nog
steeds het oude beeld dat wij uit de vaderlandse geschiedenisboeken van vroeger kennen. Een paar voorbeelden: „Alva was geen
veldheer" (p. 344) schrijft zij zonder verpinken van een der grootste veldheren van de
16e eeuw. Zelfs verwijlt zij bij de hypothese
— steunend op een roddelpraatje — dat
Filips II zijn vader Karel V door een sluipmoordenaar wilde doen vermoorden (p 366)!
Wordt het niet tijd dat men ook in de vulgarisatiewerken naar objectieve geschiedschrijving zou streven en rekening houden
met de verworvenheden van de vakhistorici?
Twee kaarten en 24 volbladplaten verluchten
de tekst.
M. Dierickx

GESCHIEDENIS
Kurt Baschwitz

Di-. Jane de longh

De koningin Maria van Hongarije,
landvoogdes der Nederlanden.
1050-1558
(Regentessen der Nederlanden. II)
Querido, Amsterdam, 1966, vierde-tweede
druk, 430 pp., 24 afb., 2 krtn., geb. 1 24,50.
Dit boek neemt de middenplaats in tussen de
regentessen Margareta van Oostenrijk en
Margareta van Parma, die vroeger reeds verschenen. Eigenlijk is het een verkorte herdruk van de Maria van Hongarije, die eerst
in twee afzonderlijke banden verscheen, de
eerste in 1943 met twee herdrukken, en de
tweede in 1951. De schrijfster weet in helle

Hexen and Hexenprozesse
Die Geschichte eines Mcissenwahn
DTV 365
Deutscher Taschenbuch Verlag Munchen,
1966, 390 pp.
Hoe was het mogelijk dat twee, drie eeuwen
lang, in verscheidene landen van de christenheid, talrijke vrouwen — zelden mannen
— van de onmogelijkste praktijken met de
duivel werden beschuldigd, gefolterd en op
de brandstapel verbrand? Dit gebeurde niet
in de middeleeuwen, maar bij het begin van
de nieuwe tijd, na het ontstaan van de reformatie en de ontdekking van Amerika.
Deze mensenjacht woedde in West-Europa
en de Amerikaanse kolonien, maar niet in
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de Grieks-orthodoxe christenheid, of in de
moslim-streken als Turkije, terwijl Spanje er
bijna volledig van gespaard bleef, en de
Nederlanden eer door matigheid opvallen.
De auteur stelt zich de vraag hoe deze massawaan kon opkomen, en wie de verdienstelijke mannen zijn geweest om hiertegen te
protesteren — vaak met eigen lijfsgevaar —
en stilaan de heksenjacht in de 18e eeuw te
doen verbieden. Merken wij nog op dat zowel protestantse als katholieke streken
hieraan volop meededen. Dit revelerend
boek geeft ook een dieper inzicht in de
menselijke ziel, die steeds voor massawaan
openstaat, zoals men onder de oorlog in
Duitsiand, en na de oorlog in andere landen heeft ervaren.
M. Dierickx

zoals de ook in dit tijdschrift besproken

Historia Mundi en de Propyliien-Weltgeschichte boden: alle hoofdstukken zijn door
alle mede-auteurs gelezen en besproken. Zo
komt men tot een overzichtelijk beeld van
de hele geschiedenis van de mensheid, en tot
eendieptezicht. Daarenboven treft telkens
weer hoe de auteurs vanuit onze tijd het
verleden weten te laten leven en spreken tot
de moderne mens. Wat betekent die oude
wereld, bijv. de Grieks-Romeinse wereld,
nog voor de mens van het tijdperk van de
techniek en de ruimtevaart? Wie er niet voor
terugschrikt een gedrongen tekst, die of en
toe wel enige geschiedkundige kennis veronderstelt, door te werken, zal zich aan deze
Saeculum Weltgeschichte innerlijk verrijken.
M. Dierickx

Saeculum Weltgeschichte

Werner Nils

o.l.v. Herbert Franke, e.a.

Historisches Lesebuch 1 (1815-1871)

Band 2:

Fischer, Frankfurt a/M-Hamburg, 1966 335
PP.

Neue Hochkulturen in Asien. Die
ersten Hochreligionen. Die griechischROmische Welt
door Erich Bayer, e.a.
Verlag Herder, Freiburg-Basel-Wien, 1966,
XIV-678 pp., 14 krtn., 40 bladen illustr.,
geb. DM 73.—.
Bij het bespreken van de eerste band over de
vroegculturen en de eerste hoogculturen hebben wij de eigen aard van deze Saeculum
Weltgeschichte reeds doen uitkomen (Streyen, febr. 1966, p. 497). Deze band handelt
over de Assyriers en Feniciers, twee grootmachten die spoedig aan uitputting ten onder gingen, met emaast de grootmachten als
China en de Grieks-Romeinse wereld die
duizend jaar standhielden; de auteurs schenken bijzondere aandacht aan de randvolkeren die voor de contacten tussen de beschavingen zo'n belangrijke rol hebben gespeeld;
ten slotte wijdt een afzonderlijk hoofdstuk
uit over de grote religies en sociaal-ethische
stelsels: jodendom, zoroastrisme, boeddhisme en confucianisme. Bij de lezing treffen
herhaaldelijk nieuwe gezichtspunten, zo bijv.
hoe tussen 600 en 480 vd•Or Christus van
Palestina tot China profeten en verkondigers
van een zedenleer optreden, die hun Stempel
hebben gedrukt op de verdere ontwikkeling
van het religieuze en ethische leven der
mensheid: Jeremias, Zarathustra, Boeddha
en Confucius zijn bijna tijdgenoten van Socrates en Plato. Het kenmerk van deze Wereldgeschiedenis is wel dat de auters geen
losse hoofdstukken naast elkaar schrijven,

De titel van de eerste van drie voorziene
banden met oorspronkelijke teksten uit de
nieuwste geschiedenis, is enigszins misleidend. De 127 hier samengebrachte teksten
handelen alle over de Duitse geschiedenis en
dan nog weer bepaald over de Duitse eenheidsbewegingen. De Franse revolutie had
ook in de Duitse versnipperde en vaak autocratisch bestuurde landen een streven naar
nationale eenheid en naar een bestuur door
de gegoede standen doen ontstaan. Het is
een boeiende lectuur om na te gaan hoe tussen 1815, over de revolutiejaren 1830 en 1848
— die vele grondwetten tijdelijk deden toestaan — en over de broederstrijd in 1866
tussen Pruisen en Oostenrijk, men uiteindelijk kwam tot de oprichting van het Duitse
Keizerrijk onder toezicht van Pruisen in
1871.
M. Dierickx

WETENSCHAP

Ludwig Von Bertalanify

Een biologisch wereldbeeld
Bijleveld, Utrecht, 1965, 260 pp., f 14,90.
In een Nederlandse vertaling ligt nu Von
Bertalanffy's Das biologische Weltbild voor
ons. De schrijver is een bekend promotor
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van een holistische, en wel een organismische, zienswijze in de biologie, waardoor hij
een brug wil slaan tussen een te mechanicistische en een vitalistische opvatting van het
leven. Dit boek geeft een goed samenvattend overzicht van de visie van de schrijver,
waarin het organisme als een dynamisch en
open systeem centraal staat. In een Addendum is bovendien een voordracht opgenomen over 'Nieuwe richtingen in de biologisch-medische gedachtenwereld', waarin hij
het eigene van de biologische modelvorming
naar voren brengt als onderscheiden van de
modelvorming in de fysica.
De vertaling laat hier en daar te wensen
over. Op p. 27 is bijv. het Duitse 'selbst'
door 'zelfs' vertaald, waar 'zeif' bedoeld is.
Op p. 58 troffen we onvertaald het woord
'anlagen' aan. Op p. 91, bij de weergave van
de regel van Gloger, is de zin van Von Bertalanffy wel juist vertaald, maar Von B.
zeif maakt een fout door warm en koel te
substitueren voor het Glogerse zonnig en
beschaduwd. Dit is niet hetzelfde.
M. Jeuken

stroom. Hij is van mening, dat de religieuze
gevoelens van de mens in relatie staan tot
de psychische zijde van de natuur van het
dier. Hij erkent, naast de genetische evolutie
ook een niet-genetische, een psychische,
waarin wij bewustzijn, geheugen, liefde,
vreugde, zin voor het heilige, gevoel voor
schoonheid vinden. Hardy worstelt in feite
met het stof-geest probleem in de mens en
komt er niet helemaal uit. Maar zijn beschouwingen zijn het overwegen waard. Zo
zegt hij bijv. „Juist zoals een kennis van de
biologic van de sex de liefde van de minnaar niet vernietigt, zo behoeft een religie
die met de wetenschap is verbonden door
een natuurlijke theologie, niet de vervoering van onze gemeenschap met God te vernietigen" (p. 287). In de tweede serie van
zijn voordrachten, uitgegeven onder de titel
The divine flame, wordt op het religieuze
meer de nadruk gelegd.
M. Jeuken

LITERATUUR
Sir Alister Hardy

The living stream
Evolution and man
Collins, London, 1965, 292 pp., 30 sh.
Hardy is een emeritus professor van Oxford in de zoologie, en werd kort na zijn
emeritaat uitgenodigd in 1963 - 4 en 1964 - 5
de Gifford Lectures te geven in Aberdeen.
The living stream is de uitgave van de eerste serie. Lord Gifford was vooral geinteresseerd in de natuurlijke theologie, zodat
de uitnodiging aan een zooloog doet verwachten, dat de voordrachten zich niet tot
de zoologie zullen beperken. Dit doen zij
ook niet. Het hoofdthema van deze serie
kan men omschrijven als: de invloed van
de evolutieleer op het theologisch denken.
Natuurlijke theologie is voor Hardy synoniem met wetenschappelijke theologie, en
omvat als zodanig ook bijv. vergelijkende
godsdienstwetenschap. Naast een aantal
voordrachten die voornamelijk biologische
informatie geven, o.a. een interessante kritische beschouwing over de evolutietheorie
in de achtste voordracht, vallen vooral de
twee laatste voordrachten op over 'Biologie
en telepathic' en 'De plaats van de natuurlijke theologie in het evolutieschema'. Het
is Hardy's sterke overtuiging, dat iedere
natuurlijke theologie geschakeld moet worden aan het evolutiesysteem, omdat de mens
duidelijk een deel is van de grote levens-

Gerard den Brabander

Verzamelde gedichten
Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 252 pp.,
f 9,50.
Deze verzamelbundel (1934 - 1965) is een
ruime keuze uit het oeuvre van Den Brabander en samengesteld ter gelegenheid van
zijn 65-ste verjaardag. Zijn eerste verzen zijn
gekenmerkt door een zeer wisselende kwaliteit; daarnaast door zowel felheid en cynisme als tederheid, gekwetst veelal en niet
altijd vrij te pleiten van een goedkope sentimentaliteit. Den Brabander ziet zichzelf als
een 'poete mandit' : 'Wat dicht ik en het lijf
lijdt schade / aan de illustere genade / der
lust? Wie riep mij tot de vloek? ." (p.
58). Een centaur is de dichter: 'ten halve
god, maar door het beest gedragen' (p. 59),
een betrekkelijk moderne visie voor die dagen. In de bundels, verschenen van 1940 1946 demonstreert de dichter zich in zijn
volheid en maakt enige klassieke gedichten.
Stereotiep komen enkele begrippen voor :
dat van de verstening, het versteende hart,
'en ben geen mens meer, maar alleen gesteente' (p. 111) d.i. een mislukte mens.
Tegen deze verstening gericht is de opdracht
van de dichter: zingen, zodat het leven leefbaar wordt, het steen tot puin zingen vgl.
'Onder het puin der woorden / ben ik eerst
vrij' (p. 66) en ' . . . . zing, zing uzelf tot
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F. W. van Heerikhuizen

puin' (p. 117) alsook 'het leven tiert op
kleine tederheden; / het zal alleen maar
lied en liefde zijn' (p. 77). Niet bepaald originele opvattingen dus, maar wel zeer eigen.
Reminiscenties soms aan Marsmans vitalisme, zonder die kenmerkende kosmische
dimensie evenwel; veel sterker echter aan
Roland Hoist qua taalgebruik en aan Nijhoff en Achterberg qua poezie-opvatting.
Neem bijv. Nijhoff's 'De wildernis zal bloeien als een roos' en diens notie van de woestijn als beeld van het leven en vergelijk:
'eens zal uw mond zich als gesteente sluiten
/ in de eenzaamheid van wind en waterhoos,
/ maar, wie hem kust, zal er op leven stuiten: / diep in zijn barsten hurkt de wilde
roos'. (p. 118).
De gedichten van '47 - '65 zijn, enkele uitgezonderd, weer van veel minder kwaliteit.
In de eenzaamheid van de dichter komt
steeds meer de dood opdoemen. Heette het
in '46 al 'en, zó geslingerd tussen God en
schoot, / kan ik niet groot zijn, maar alleen
verbeten', nu in deze 'Latere verzen' neemt
deze verbetenheid toe, hecht zich aan wanhoop en onlust, . . . mij rest alleen dat ik
al zingend sterf' (p. 209). En dit is de enige
troost : zijn dood te zullen overleven in zijn
gedichten.
De bundel bevat ook nog een aantal vertaalde gedichten met name van Ringelnatz,
maar deze zijn niet geweldig.
W. Raaijmakers

De auteur die misschien meer bekend is
door een lijvige bloemlezing uit de wereldliteratuur met bijbehorende geschiedenis, is
geen groot dichter. In deze vierde bundel
grijpt hij meestal terug op jeugdherinneringen; 'Om goed te kunnen schrijven moet ik
teruggaan / naar een tijd voor de grote stormen van gevoel / Toen ik als jongen keek
naar boerentuintjes . . .'. Maar het 'terug
naar de jeugd' is enkel een aanleiding tot
wat bangle mededelingen zoals op pag. 39
ofwel tot een quasi diepzinnig gemijmer b.v.
pag. 10, 11, 12, 15, 17 en nog meer. Op de
achterflap staat: 'Klaarblijkelijk is in deze
gedichten, als reactie op de thans zo veel
voorkomende hypertrofie van de beeldspraak, naar een uiterste soberheid op dit
gebied gestreefd'. Een mooie volzin om naar
mijn idee een duidelijk onvermogen te maskeren. Geen 'argeloze anti-poezie' (achterflap) maar rijmloze rijmelarij, podzie die
geen poözie is.
W. Raaijmakers

Bert Voeten

Polak & van Gennep, Amsterdam, 1966, 34
pp., f 4,90.

Als de wind ophoudt
Sijthoff, Leiden, 1966, 47 pp., f 4,90.

Hans Warren

Een roos van Jericho

Een bord bekijken
Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 68 pp., f 3,50.
Ook in deze bundel komt Voeten niet uit
boven het niveau van een intelligente waarnemer. Ook al heeft hij zich nu geheel toegelegd op de 'objectenpoezie' zoals die m.n.
door de 'Nieuwe Stijl' naar voren zijn gebracht, een belangrijke dichter is hij er niet
door geworden. Toch is er een winstpunt :
hij probeert steeds zijn waarneming te verfijnen, gewoonten of te leren. Ongetwijfeld
zijn deze gedichten zuiverder dan vroegere.
Maar een gedicht behoeft meer dan een intelligente of handige greep uit de realiteit.
Een goed gedicht is zelf realiteit. En dat
ontbreekt er nogal eens aan. Comprimeren
en condenseren alleen is niet genoeg, zoals
Voeten zelf ook zegt: 'Dichter bij de dichter / dan een espresso-apparaat dat onder
hoge druk / drie tot vier koppen / sterke
koffie /produceert / staat maar heel weinig'. Al is het verschil dan miniem, het
maakt alles uit.
W. Raaijmakers

Deze laatste bundel van Hans Warren bevat
een keuze uit zijn werk van 1944 - 1964. Deze heruitgave slechts weinig verzen zijn
nieuw — is alleszins de moeite waard. Een
aantal gedichten toont verwantschap met
Achterberg: een gestorven dierbare (geliefde of moeder). 'Bezweren je leeft en ik heb
je nog lief'. Toch is hier niet veel meer dan
een uiterlijke verwantschap. Het is meer
een oproepen dan een terugroepen. Geen
indringende taalmagie, maar een streven
naar volmaaktheid in hefinneringen. Andere
verzen zijn oosters getint, d.w.z. hebben
oosterse zaken tot onderwerp, maar ook —
en dat is belangrijker — zijn ze gekenmerkt
door gratie en gevoel voor fijne nuanceringen hetgeen over het algemeen geen hollands
trekje is. Warren is een Zeeuw en een sterke
verbondenheid met de natuur van het
Zeeuwse land kan men bij hem dus verwachten. Maar de kracht en oorspronkelijkheid van Warren is juist gelegen in de combinatie van deze beide eigenschappen.
W. Raaijmakers

635
Kare Langvik Johannessen

Zwischen Himmel and Erde
Eine Studie Tuber Joost van den Vondels Biblische TragOdie in
Gattungsgeschichtlicher Perspektive
Universitetsforlaget, Oslo
W. E. J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1963, 311
pp., f 20,—.
Ontstaan uit een proefschrift over het Bijbels drama in de Nederlanden voor Joost
van den Vondel, in 1955 verdedigd aan de
Universiteit van Oslo, verlegt deze studie
van de tegenwoordige hoogleraar in het Nederlands aan dezelfde universiteit het zwaartepunt naar Vondel als Bijbels dramaturg,
in welke hoedanigheid de dichter niet meer
of minder gelden mag als „de voltooier van
het Christelijk Barokdrama", tevens als de
grootste Bijbeldramaturg in de wereldliteratuur.
De opzet om naast een interpretatie van
Vondels drama ook de genesis van het genre te geven maakte een aantal inleidende
en voorbeschouwende hoofdstukken over
Middeleeuws en Rhetoricaal Bijbels toneel
noodzakelijk, eens te meer omdat naar S's
mening Vondels Bijbels drama niet vanuit
het Renaissancistisch en Antiek toneel tenvoile begrepen kan worden en het Middeleeuws en Rederijkerstoneel t.a.v. het Bijbels
drama wel degelijk en in diepgaande zin
Vondels 'achterland' is geweest.
S. vertrekt bij de alleroudste, niet eens meer
de oervorm voorstellende en ook incidenteel bewaard gebleven voorbeelden van oudtestamentisch toneel, eigenlijk slechts prefigurerende voorspelscenes voor mysteriespelen, gaat dan met grote stappen door de
tijd, gedwongen daartoe door ontbreken van
continufteit en kwantiteit in het materiaal.
Pas het laat-zestiende-eeuws Bijbelse toneel
bij de Rederijkers levert nieuwe stof in het
genre ; als vertegenwoordigers hiervan worden de in de Noordelijke Nederlanden
werkzame Abraham de Konink en de Zuidnederlander Guilliam van Nieuwelandt uitvoerig beschouwd; beide zijn oudere tijdgenoten van Vondel, de eerste was zelfs
zijn Kamergenoot. In aansluiting daarop
vindt men de behandeling van Vondels
eerste nog in de geest der Rederijkers ontstane Bijbelse spelen Pascha en Hierusalem
Verwoest. De overgang naar het corpus
magnum van S's studie, tevens ook de markering van Vondels breuk met het verleden, wordt gevormd door een hoofdstukje
over zijn contact met het Humanisme, in
het bijzonder met Hugo de Groots drie bij-
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belse drama's; onder die is dan „Sophompaneas" (1635), dat Vondel binnen zes
maanden na verschijnen vertaalde en uitgaf, als het belangrijkste voor de ontwikkeling van de dichter aan te merken.
Aangezien S. Vondels Bijbels drama op de
eerste plaats en doorgaans alleen interpreteert naar de levensbeschouwelijke geest die
erin spreekt en die geest voor hem als bij
uitstek karakteristiek voor de Barok verschijnt, vindt men nu voor de chronologische behandeling van al Vondels Bijbelse
drama's na 1640 gaat beginnen, eerst een
korte uiteenzetting van wat voor de S. Barok is, en dus ook Vondel en dus ook Vondels drama. Die Barok-idee is dan niet de
veelal als onoplosbaar verschijnende antithese, maar het streven naar, het bereiken
van een synthese, en wel de synthese van
Middeleeuwse spiritualisme en Renaissancistisch naturalisme, van hemel en aarde, van
geest en lichaam. Vondels Bijbels drama
vormt de in conscientieus zoeken en tasten
geleidelijk gewonnen synthese van Middeleeuws Bijbels mysteriespel dat wortelde in
de dualiteit van hemel en hel, goed en
kwaad, en het Antiek-Renaissancistisch
treurspel; het hoogtepunt in deze ontwikkelingsgang bereikt naar S's inzicht Vondel
als Bijbels dramaturg in de dan ook een
afzonderlijk en afsluitend hoofdstuk vragende trits Lucifer - Adam in Ballingschap Noah, de zondevalstrilogie.
S's omvangrijke Vondelbeschouwing dwingt
om meer dan een reden bewondering of :
als buitenlander heeft hij zich eerst in een
vreemde taal, vervolgens in taal en werk
van een beslist niet gemakkelijk dichter uit
de zeventiende eeuw moeten verdiepen en
hij heeft dat grondig gedaan. Bovendien
heeft hij zich rekenschap gegeven van al het
vele, prikkelende en concluderende dat in
bijna een eeuw ononderbroken Vondelstudie
aan meningen verkondigd, aan strijdpunten
opgeworpen en aan inzichten verkregen is :
een vrijwel volledige bibliografie komt ervan getuigen. Is dat alles al niet gering, tot
voldoening stemt het ook dat door dit werk,
nu het in het Duits verschenen is, de 'Prins
onzer dichters' buiten onze grenzen in verdiepte en verbijzonderde mate kan worden
gekend en erkend.
Meeslepend geschreven in een doorgaans
stellige, geen onzekerheid verradende of
twijfel toelatende toon, prikkelt S's boek op
meer dan een punt tot tegenspraak. Dwingt
het boek door zijn opzet en uitwerking
naast reeds zijn toon tot herbeschouwing en
hertoetsing van het eigen inzicht in Vondels
werk, het laatste woord over de dichter
mag het toch niet hebben. Gaat het aan om
de Bijbeldrama's — hoe opvallend talrijk
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ook in Vondels oeuvre — los te maken uit
het geheel van zijn dramatische arbeid, nu
S's boek toch ook Vondels levensbeschouwelijkheid wil definieren? Bevestiging of tegenspraak vanuit het overige werk wordt
hierdoor onmogelijk gemaakt! Nu het dan
in het bijzonder om het Bijbels toneel gaat,
bevreemdt het dat S. de andere vormen van
door de Bijbel geinspireerd toneel zonder
meer buiten beschouwing laat: apostelspelen, martelaarspelen, ook bij Vondel! De
opzet van het boek beoogt de demonstratie
van de continuiteit: genesis van een genre,
de feitelijke uitkomst laat ons eerder Vondels breuk met de traditie zien! Is het toch
niet zo, , dat een juist op de AntiekRenaissancistische achtergronden en op de
formele aspecten van het drama zich baserende beschouwing ons Vondel meer laat
kennen in zijn bewuste ontwikkeling, gegeven het feit dat de dichter zich daar veel zo
niet alles aan liet gelegen liggen. Het Middeleeuws Bijbels toned doet in S's boek aan
als toch niet meer dan een repoussoir.
De hele Vondel, ook als Bijbeldramaturg,
lijkt ons pas voor ogen te komen als een
wijze van beschouwen zoals die van Johannessen gepaard gaat met die van zijn onmiddellijke voorganger W. A. P. Smit, met
wiens werk hij zich meer had mogen inlaten.
De grote synthese die Vondel van de kant
van de wetenschap verdient, wordt verkregen door de grootste analyse.
J. J. E. van Dijck

Dirk de Witte

De vlucht naar Mytilene
Manteau, Brussel / Den Haag, 1965, 158
pp., f 9,90.
De eerste roman van de jonge schrijver Dirk
de Witte, geboren in 1934, begint met het
vertrek van de vrouwelijke hoofdpersoon
uit Belgiö naar Amerika en eindigt met haar
terugkeer naar het land van herkomst. Teleurgesteld in haar liefde voor een man,
vindt zij in de nieuwe wereld die van een
vrouw. (Mytilene is de hoofdstad van het
eiland Lesbos). Een brief uit Europa, waarin haar vroegere verloofde haar vraagt terug
te keren, leidt tot de zelfmoord van haar
Amerikaanse vriendin. Gevangen in de on-.
mogelijkheid te kiezen tussen twee werelden, distilleert de hoofdpersoon uit haar
dubbele teleurstelling de sobere wijsheid:
„Dat is het, dacht ik: uit de gemiste kansen een leven bouwen" (p. 158). Ondanks
duidelijke tekorten houdt de eersteling van
romancier De Witte beloften in voor een
rijpe oogst. Al vindt de beschrijving van

Amerika niet overal even dwingend aansluiting bij de tekening van de hoofdpersoon,
al blijft de motivering van haar vlucht uit
Europa wat mistig, toch weet dit boek te
boeien, niet alleen door zijn thematiek,
maar ook door zijn heldere opzet en oprechte stijl.
Dat is meer dan men kan zeggen van de
verhalen, die Jos Vandeloo in dezelfde
reeks bijeenbracht onder de titel: Een mannetje uit Polen (1 8,90). Het werd een boek,
dat meerszins dunnetjes aandoet.
F. van Tartwijk

Maria de Groot

Amsterdams Getijdenboekje
Sijthoff, Leiden, 1966, 48 pp., 1 4,90.
De naam van dit debuut doet al vermoeden
dat we te maken hebben met religieus getinte podzie. Het blijkt echter geen religieuze
podzie zoals we die kennen van b.v. Van
der Graft, maar veeleer lijkt het een soort
mystiek zoals van Hadewych: 'Ik ben zijn
tuin / hij wiedt mij / hij drenkt mij . .' enzovoort. Natuurlijk zijn religiositeit en erotick op mystieke wijze een: 'Hij legt mij zijn
handen op / hij drijft zijn woord in mij /
als allen slapen / neemt hij mij nog'. Tjonge-jonge dat is niet mis, 'Dit is drift / leven
met u'. Niet mis te verstaan is ook de inspiratie en/of overname uit het testament b.v. :
'Breek het niet / steek de lans in zijn zijde
/ en kijk: er is water en bloed' en: 'Wij
zitten aan tafel / hij breekt het brood' en
'hij komt mij tot zijn as verteren'. (Alles is
Een). Even legio zijn ook de traditionele
beelden en symbolen: 'mijn bloed bloesemt
in u / uw woord heeft mijn mond gevonden', 'ragdunne wind', 'De haven dorst tussen de kaden / naar het schuim van de
branding'. Al met al is het niet bepaald iets
om over naar huis te schrijven.
W. Raaijmakers

Jos Kroeze

Bijt U maar
Querido, Amsterdam, 1966, 53 pp.
Een aantal verhalen die opvallen door een
spitse, enigszins wrange originaliteit. Op den
duur lijken het meer psychologische vingeroefeningen en uit de cynische tournures
komt een innerlijke gekwetstheid naar voren. Knap geschreven.
R. S.
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Carl Sternheim

Zeitkritik
H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1966, 686
pp., Ln., DM 39.
In dit 6e deel van S.'s verzameld werk liggen
(chronologisch) alle polemieken, verweerschriften, opstellen, reacties en echo's gebundeld die hij heeft geschreven om zijn
literair-dramatische visie te verduidelijken of
om zich te verdedigen tegen onbegrip, valse
voorstelling of vijandigheid. In wezen wijzigt
de agressieve toonaard zich nauwelijks ; van
bij de eerste (1910) der 91 opgenomen titels
weet S. wat hij te brengen heeft: een eigentijds bewustzijn, geen beeldstormerij maar
wel organisch verzet tegen de 'Pliisch'-manie
die hij ook in het naturalisme (A. Holz, G.
Hauptmann) en de lyriek (S. George, R. M.
Rilke) te kijk stelt. Hij is er tijdens zijn leven
amper in geslaagd deze eigengerichtheid aanvaard te maken en dat verleent deze verzameling een tragische ondertoon, tevens een
eerherstel. Alle teksten zijn grondig geannoteerd en verklaard en niet het minst door
deze tekstkritische zorg krijgt het boek een
bekenteniskarakter van een miskende persoonlijkheid van hoge rang, die thans geleidelijk (en mede dank zij deze uitgave reeds)
op zijn ware betekenis ontdekt wordt.
C. Tindemans

Schillers Werke
Insel-Verlag, Frankfurt, 1966, 4 Bde (779,
587, 531 en 915 pp.), Ln., samen DM 30.

Der Brief wechsel zwischen Schiller
und Goethe
Herausgegeben von Emil Staiger
Insel-Verlag, Frankfurt, 1966, 1074 pp., Ln.,
DM 30.
De Schillereditievogue die momenteel in de
Bondsrepubliek heerst, stelt ons in staat
tegen een imponerend lage prijs een verantwoorde keuze uit diens omvangrijke werk te
verwerven. Het dramatische werk (2 delen)
ligt volledig afgedrukt, en uit het essayistisch-historische oeuvre (dl 4) zijn de inderdaad belangrijkste momenten opgenomen.
Kritiek is mogelijk op de lyrische selectie
(door H. M. Enzensberger in dl 3), maar
dan toch enkel indien een historischfilologische acribie noodzakelijker wordt geacht dan
een kieskeurig-hedendaagse rechtvaardigheid
die het al te tijdsgebondene ongenadig heeft
geweerd in het voordeel van een poötische
gaafheid. De diverse genres worden keurig

gecommentarieerd, zij het in essays die niet
altijd direct voor deze editie werden opgezet,
zodat citaatproblemen rijzen (over drama,
over lyriek en over de essays: H. Mayer;
over de novellen: E. Staiger; over de historicus : G. Mann). Merkwaardig is een grondig overzicht van de reacties der tijdgenoten
op S.'s lyriek.
Een onmisbaar interpretatiemedium mag de
correspondentie Goethe-Schiller worden genoemd, meer nog dan een klassieke verzameling uit de briefliteratuur een adembenemend menselijk document. Bovendien zorgen
de frequentie en uitvoerigheid der brieven
(samen 1006) ervoor dat ontstaansgeschiedenis, motivering, discussie en achtergrond in
elkaar overgaan en de cohesie tussen persoon en werk perfect wordt. E. Staiger bleef
discreet in de voetnoten, maar zijn introductieverantwoording is een meesterstukje van
filologisch vakmanschap en gevoelige verering.
C. Tindemans

Gunter Seuren

Lebeck
Roman
Kiepenheuer und Witsch, Köln, 1966, 256
pp., Ln., DM 16.80.
Schijnbaar is in deze roman de vraag naar
de zin van passieve weerstand, van het individuele protest de thematische inzet. Hoofdfiguur Lebeck, tijdens de laatste drie oorlogsjaren dienstweigeraar door een vrijwillige
verzwakkingskuur, maakt vanuit zijn kluis
in de ultime dagen een executie mee waarvan hij het verhaal, na 20 jaar, aan een
Westduitse tv-ploeg tracht aan te praten als
'Tatsachenbericht'. S.'s technische selectiviteit, artistieke tucht en epische beperking
bereiken een consequent verhaalritme dat
aandacht vraagt zowel voor inhoud als
vorm. Toch stel je geleidelijk vast dat het
enigszins kluchtige leerstuk dit oorlogsincident niet heeft ingebouwd als uiteindelijk
centrum maar integendeel slechts als vertrekkader. De hoofdinteresse qua verhaal blijft
op de reconstructie van het verleden liggen
maar qua interpretatie evolueert de roman
beslist naar het onmiddellijke heden: de
reactie van het tv-duo (reporter-cameraman),
beiden destijds te jong om het zelf bewust te
ondergaan en ondertussen opgegroeid in een
welvaartsstaat. Dit boek wordt een gran.dioze vraag naar de essentie van de nieuwe
generatie en het verhaal over een model van
Duits-zijn metamorfoseert tot een pessimistisch portret van de ondanks alles even
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Duitse tijdgenoot. S. weet dit alles zo relatief te waken dat zijn bescheiden werkstuk
resulteert in een literair evenement dat even
zeldzaam als waardevol is : belangrijk zijn
zonder belangrijk te doen.
C. Tindemans

Max Brod

die zich vooral concentreren op de vertaalwaarde. Zijn kritisch kwajongenstemperament blijkt nog lang niet afgebot te zijn
maar in zijn creatieve noviteiten is hij rustiger geworden. Toch is het geheel meer een
bevestiging van zijn faam en kwaliteit dan
een opmerkelijke nieuwe fase die zou bewijzen dat hij aan zichzelf voortbouwt.
C. Tindemans

Der Prager Kreis
W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1966, 214
pp., Ln., DM 19.80.
Als aanvulling van zijn autobiografie gaat de
grijze auteur in op de Joods-culturele sfeer
die Praag en hemzelf hebben gedetermineerd
tot hij in Israel het definitieve vaderland
vond. Aanvankelijk is het een beminnelijk
herinneringsboek met sfeervolle evocatie van
bekenden en voorlopers, jeugdgenoten, generatieleden en vele, vele vrienden. Centraal
staat een engere kring van vertrouwden
waarvan dan nog eens F. Kafka het hart
uitmaakt, en de toon waarop een serie bemerkingen worden aangebracht i.v.m. Kafkabevindingen van andere auteurs die van
het Brod-monopolie afwijken (bijzonder onheus tegen bijv. K. Wagenbach), wekt de
indruk dat de genesis van dit toch wel gerekte boek te zoeken valt in de schrijfjeuk
die deze aantasting van eigen gezag niet
ongestraft wilde laten. Dat toch seniel gelijkwillen-halen neemt niet weg dat S. er aardig
in slaagt de stimulerende invloed van een
stad-met-een-ziel te demonstreren.
C. Tindemans

Arno Schmidt

Trommler beim Zaren
Stahlberg Verlag, Karlsruhe, 1966, 365 pp.,
Ln., DM 23.
De om zijn literaire experimenten en provocaties beruchte maar evenzeer verdienstelijke
S. (geb. 1914) ruimt met deze bundel zijn
schrijftafel leeg en biedt een assortiment aan
van diverse belangstellingsgebieden. Vooraan
staan 15 verhalen die inderdaad verhalen
worden, d.w.z. tegenover zijn vroegere driftigheid in verbeelding en taalritme thans
narratief willen zijn. Vervolgens komt een
serie berichten a la Miinchhausen met bizarre motieven en telkens zeer willekeurig afgebroken. Pas dan herkennen we de oude
Schmidt die een aantal dialogische gebeurtenissen uit het verleden levendig commentarieert en enkele vergeten auteurs met kenneIijke vreugde reintroduceert. Dit keer zijn
ook enkele grondige recensies opgenomen

Federico Garcia Lorca

Briefe an Freunde
Interviews, Erklarungen zu Dichtung and
Theater.
Deutsch von Enrique Beck.
Insel Verlag, Frankfurt, 1966, 272 pp., Ln.,
DM 20.
Het theaterwerk van F. G. Lorca (18981936), die geen programmatische theatertheorie heeft nagelaten, wordt links en rechts
sterk uiteenlopend geinterpreteerd, van de
broze esthetische eenzijdigheid tot de radicale sociale inzet. Deze publikatie slaat een
aantal voor- en tegenstanders de fijne argumenten uit de hand en is bijgevolg uiterst
belangrijk. De brieven reveleren S. als een
rusteloos werker, niet zelfzeker en toch bewust onderweg, kwaliteitsbezeten en kieskeurig, humoristisch en doodernstig. De verspreide standpunten over zijn theater laten
niet toe hem op een sociologische noemer te
plaatsen: bij het uitblijven van enig misleidend etiket, opteert deze beslist niet begrensd-Spaanse auteur voor zowel radicale
revolte als conserverend doorgroeien, waarmee hij vooral bewijst uit het besef van de
traditie een zin te zoeken voor de actuele
behoefte van de wens in zijn tijd.
C. Tindemans

Salamander-reeks
Querido, Amsterdam.
Naast de boeken die we apart bespreken,
willen we nog even wijzen op een aantal dat
in deze reeks verschenen is en die of wet tot
de klassieken behoren, of reeds eerder in
Streven besproken zijn: Brakman, 'Een winterreis' en 'De opstandeling', (Streven, 1964,
p. 511), Couperus, 'Intieme impressies',
Top Naeff, 'Mijn grootvader en ik', Albert
Heiman, 'Mijn aap schreit', Paap, 'Vincent
Haman'. In het algemeen houde men deze
reeks goed in de gaten als men zoekt naar
erkend literaire werken.
R. S.
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Helmut Heissenbiittel

Uber Literatur

TONEEL

Walter-Verlag, Olten, 1966, 247 pp., DM.
14.
S. (geb. 1921) staat in de Duitse literatuur
bekend als een experimenteel buitenbeentje,
die, ontevreden met het sinds de Indo-Germanen intact gebleven zinspatroon onderwerp-gezegde-voorwerp, de literaire systemen
vanuit een radicale taalverandering wil ombouwen en de 'konkrete Dichtung' colporteert. De laatdunkende grapjes die hieromtrent de ronde doen, verschalen echter als
we met de ernst, de fundering en de doelbewustheid van deze zoeker kennis maken. In
het eerste deel commentarieert hij zijn theoretisch-praktische voorlopers (o.m. G. Stein,
E. Pound, H. Michaux, A. Schmidt), in het
tweede formuleert hij (met de tekst van zijn
Frankfurt-docentbeurt voor poetica in 1963)
zijn eigen programma. Het derde deel, gepast 'Pro Domo' genoemd, analyseert zijn
produktie, die nu al in vijf afleveringen
'Texte' beschikbaar ligt. Hieruit blijkt dat
het S. alleen te doen is om een eigentijdse
literaire realiteit, een vemieuwde typologie
die overeenstemt met een gewijzigd mens- en
wereldbeeld. Hij komt emit te voorschijn als
een man die het oude niet hooghartig versmaadt en geen scherpe theses lanceert,
maar hypothetisch en bedachtzaam de vooroordelen tracht uit te schakelen die bestaan
i.v.m. elk onconservatief geexperimenteer.
Wel blijft nog enig didacticisme nazweven,
maar dat zal wel de prijs zijn die iedereen
betalen moet om ook in het openbaar zichzelf te kunnen zijn.
C. Tindemans

Das Eugen Roth Buch
Carl Hanser Verlag, Munchen, 1966, 400
pp., DM 12.0.
Roth (geb. 1895) is een lieveling van het
Duitstalige milieu. Uit dit verzamelboek leer
je ook waarom, maar meteen schuif je deze
huisrijmelarij ver van je af. Het is een (veel
te lijvige) selectie uit de vrolijk-satirische
bundels, die niet onaardig is samengeknutseld met woordspelingen en taalgrapjes,
maar mij iets te log-Beiers met de bierjool
van de Oktoberwiese. Onaangename herinneringen aan W. Busch maken de kater
compleet en de onverlaat die het niet te vies
acht deze huisvlijt op gelijke voet te stellen
met C. Morgenstern en K. Valentin, verdient
levenslange dwanglectuur.
C. Tindemans

Teo Otto

Meine Szene
Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1965, 100
pp., DM. 28.
Voor het moderne theater is S. (geb. 1904)
een internationaal kwaliteitsbegrip. Als decorontwerper is het wereldtheater zijn werkterrein en hij vertelt in dit boek, keurig geillustreerd, waarom dat terecht zo is. Beginsel in zijn activiteit is de ondergeschiktheid aan het werk, d.w.z. de opvoering die
via de acteurs wordt gemaakt. Zijn werk ziet
hij nergens autonoom, altijd dienend en
functioneel, verduidelijkend, interpreterend.
Toch is dit boek meer dan een acte van
nederigheid. Bij het ophalen van herinneringen (aan B. Brecht, F. Kortner, H. von
Karajan, G. Grundgens, B. Viertel, G.
Strehler) slaagt hij er keer op keer in, het
essentiele van ieder van deze koryfeeen uit
te drukken, nog versterkt door enkele nooit
schoolse, altijd instructieve basisopstellen
(b.v. over 'Lichtplastik', zowat zijn naamkaartje in elk ontwerp). F. Diirrenmatt, die
het voorwoord schreef, heeft dan ook volkomen gelijk, hem 'ein Stuck Theatergeschichte selbst' te noemen.
C. Tindemans

Leo N. Tolstoj

Dramen
Rowohlt Verlag, Reinbek, 1966, 252 PP.,
DM 3.80.
Tolstojs moeilijk bereikbare dramatiek (beslist niet zijn sterkste zijde maar theaterhistorisch van enorme invloed, meest nog door
een misverstand) ligt hier goedkoop ter beschikking in een verantwoorde selectie. Behalve uit de ethisch-didactische anti-alcoholstukken (Er ist an allem Schuld, Backer
Petrus, Der erste Branntweinbrenner), bestaat deze keuze uit het beroemde Macht
der Finsternis (door de knappe uitleider G.
Mayer geinterpreteerd als een ethisch-moralistisch anti-vrouw-stuk i.p.v. een sociaalmaatschappelijk tendensdrama), Der lebende
Leichnam (terecht gekarakteriseerd als S.'s
sterkste drama) en het ambitieuze maar toch
alleen Tolstojistisch-boeiende Und das Licht
scheinet in der Finsternis.
C. Tindemans
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Konrad Wiinsche
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Jerusalem Jerusalem

Uber Drama und Theater

Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 125 pp.,
DM. 3.

herausgegeben von Marianne Kesting und
Verner Arpe.

Reeds in de vorige toneelstukken van deze
auteur viel een hinderlijk teveel aan lyrische
vulling op. In dit nieuwe stuk heeft hij alle
uiterlijke handeling opgegeven; hij levert
een poetisch declamatorium af dat weinig
spelkwaliteiten biedt. Het thema is de besluiteloosheid van Godfried van Bouillon
v6Or Jerusalem, gemotiveerd uit een innerlijk onbehagen dat antigodsdienstige accenten meekrijgt. Alle figuren blijven schematisch, wentelen zich in een God-is-doodsfeer, spreken een taal die niet op psychologie maar op abstracte problematiek is gericht en denken bovendien in pathetische
schokgolven die noch theatraal noch idedel
tot argumenten uitgroeien.
C. Tindemans

Hermann Kohler

Gegenwart auf der Biihne
Henschelverlag, Berlin(-Ost), 1966, 203 pp.,
MDN 6.80.
Dit onderzoek naar de 'sozialistische Wirklichkeit', zoals die in de toneelliteratuur der
DDR tussen 1956 en 1964 is uitgedrukt, had
zeer belangrijk kunnen worden als het zich
strikt aan zijn elementaire opdracht had gehouden: na te gaan in welke mate en op
welke manier de individuele auteurs hebben
gereageerd op de maatschappelijke vernieuwing binnen het gegeven territorium. Wat
nu als resultaat wordt aangeboden, is louter
een slaafse index van welke auteur wel en
welke niet zich een trouw uitvoerder heeft
getoond van de partijdirectieven. Het past
deze studie dan ook prima dat ze werd uitgegeven door het 'Institut fiir Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED'. Daarom
begrijp je ook waarom het enige Ochte DDRtalent, P. Hacks, wordt uitgekafferd om zijn
genuanceerde benadering van de partijwensen
en afgestraft om zijn persoonlijke dramaturgische toepassing van Brecht (die overigens
tussen de regels door zwaar wordt afgewezen) en waarom dozijnen volkomen minderwaardige stakhanovisten hoog geprezen worden. Met toneelletterkunde heeft dit boekje
dan ook helemaal geen uitstaans, maar precies om het averechtse resultaat is het een
document.
C. Tindemans

Kiepenheuer & Witsch, Köln, 1966, 263 pp.,
DM. 26.
In minstens twee opzichten wijkt deze anthologie van Strindbergs theoretische opvattingen af van wat vroegere decennia daarin
de aandacht waard achtten. De uitgevers
menen dat de strikt-programmatische formuleringen niet mochten volstaan en, naast
deze grondopstellen, hebben ze de terloopse
uitingen uit zijn vaak combattante conespondentie terecht meegeciteerd. Bovendien
ligt het hoofdaccent minder op de worsteling tussen realisme en naturalisme (overigens prima vertegenwoordigd), maar op de
periode van zijn 'Intimes Theater' dat, als
kamertoneel, inderdaad structured en stilistisch belangrijker is gebleken voor het 20eeeuwse theater. Uit deze publikatie, herhaaldelijk een revelatie omdat vele elementen
voor het eerst uit het Zweeds vertaald worden, blijkt in elk geval dat de veelkantige
Strindberg er alweer enkele facetten bij
heeft gewonnen. Deze noodzakelijke rechtzetting, met het oog op de theatrale exactheid van ongemeen belang, wordt in M.
Kestings inleiding imponerend raak uiteengezet.
C. Tindemans

Spectaculum 9
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 324 pp.,
DM. 9,80.
Andermaal bundelt Suhrkamp de 7 toneelstukken die in het voorbije (Westduitse) seizoen het meest commentaar hebben uitgelokt. Voor 1965 - 66 zijn dat de nu al vertrouwde auteurs P. Weiss (Marat-Sade), S.
Mrozek (Tango), G. B. Shaw (het minder
internationale O'Flaherty) en C. Sternheim
(Burger Schippel). Een revelatie voor het
Duitse theater was de Frangaise M. Duras
(Ganze Tage in den Beiumen). Creaties waren S. Beckett (Kommen und Gehen) en de
piepjonge M. Sperr (Jagdszenen aus Niederbayern), die Btichneriaanse figuren portretteert, thematisch een vaste hand bezit,
maar dramaturgisch toch nog te sterk aanleunt bij het dorpsdrama uit een voorbije
tijd.
C. Tindemans
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P. H. Fipftinv en
C. C. G. Quarles van Ufford

Breitner als fotograaf
Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 28 pp. tekst,
152 afb., f 14,50, BFr. 225,—.
De talrijke foto's van Amsterdam, door
Breitner gemaakt en na zijn dood aan het
licht gekomen, hebben voor ons dat pikante
en melancholieke van alle oude stadsfoto's:
men aanschouwt vrijwel hetzelfde decor als
heden ten dage, maar de mensen en het verkeer zijn volsiagen verdwenen. Een foto van
Breitner maakt met een oogopslag duidelijk,
hoe onbeschrijfelijk dood het einde van de
19e eeuw is. Ziet men daarnaast zijn schilderijen, vaak van hetzelfde stuk stad als op de
foto voorkomt, dan treft het ons hoe men
daarin de stad van vandaag terugvindt.
Hoewel met dezelfde mensen in voorbije
kleding en met dezelfde rijtuigen en sleperskarren bevolkt als op de foto, heeft het
door B. geschilderde stuk gracht precies dezelfde unieke stemming als men ook nu nog
op die plaats kan aantreffen. Dit boek bedoelt de relatie tussen foto's en schilderijen
te laten zien. Wat het meest opvalt, is echter de discrepantie. De foto is in zijn exactheid bijna surrealistisch, het schilderij is
door zijn emotie actueel. — Ruim 150 illustraties tonen ons het Amsterdam van B's
tijd. Een — op bepaalde punten onvolledige
— inleiding handelt over de functie van de
fotografie in het leven van de 19e-eeuwse
schilder. — Een boek waar men niet gemakkelijk van afblijft.
T. van der Stap

Rose Macauly en Roloff Beny

Schoonheid van ruines
Contact, Amsterdam-Antwerpen, 1965, 288
pp., 168 foto's, waarvan 12 in kleuren, en
z.g. plattegronden en reconstructietekeningen,
f 75.—.
Lezend en kijkend in dit unieke platenboek
troffen mij in de tekst drie uitspraken: a.
„Al wat schoon lijkt, maakten wij met Gods
genade": een viermaal gebeiteld opschrift op
de tempelingang in Persepolis in het begin
van de Se eeuw v. Chr.; b. „Mooier dan de
Schoonheid is de ruine van de Schoonheid" ;
c..... „het woord ruine alleen al is in staat
vreemde en mystieke gedachten op te wek-

ken in de oververhitte verbeelding van de
erudiete toeristen". Voor een goed begrip
van dit monumentale boek is het niet zonder
belang iets te weten over de romanschrijfster
Rose Macauly. Zij heeft haar leven lang de
niet zo frequente gave gehad om te genieten
van de schoonheid in verval. Zij verzamelde
die schoonheidsontroeringen bij anderen in
de bloemlezing The Minor Pleasures of Life
en heeft over haar eigen voorkeur bij genietingen ietwat luchtig geschreven in Personal
Pleasures. Bij de verschrikkelijke verwoestingen tijdens de Tweede Wereldoorlog — haar
eigen huis in Londen stortte in puin — mediteert zij diepzinnig over de symbolen van
geestelijk verval in The World: my Wilderness. In 1949 begon zij aan een klein boekje
over het genieten van ruines, de neerslag van
haar reizen naar de landen om de Middellandse Zee: The Thrones of Earth and Heaven met foto's van Roloff Beny; zij reisde in
de geest door de gehele wereld en maakte de
opbouw klaar voor een groot boek. Na haar
dood (1958) is dit door de zorgen van haar
nicht Constance Babington Smith en de fotograaf Beny uitgewerkt tot dit sublieme boek
Schoonheid van Raines. Beny maakte een
wereldreis met het doel allerlei soorten van
ruines te fotograferen en kwam met een esthetisch rapport terug over 140 archeologische plekken en historische monumenten in
38 landen. Dit uitzonderlijk mooie platenboek met daar tussen door een fascinerende,
wel niet overal wetenschappelijk-verantwoorde tekst roept markante hoogtepunten op uit
de cultuur- en de beschavingsgeschiedenis
van de mensheid. De titels boven de hoofdstukken: „Verbijsterend Verleden", „Spookachtige Straten", „Rondwarende Goden",
„Genotzucht en Paleizen", „Fantastische
Kastelen", geven aan, dat de zwerftocht volop romantische belevenissen naar voren
haalt. Wordt wellicht teveel geboden en
komt alles niet als een bonte chaos over u
heengevallen waardoor een synthese bemoeilijkt wordt? Waarom komt de mens, de bouwer en schepper van al die schoonheid, te
weinig aan het woord? Waarom bleef het
immense gebied van Egypte totaal buiten
beschouwing? Dat deze kostbare uitgave —
natuurlijk in vele talen verkrijgbaar — in ons
land verschijnt en blijkbaar velen aanspreekt
is een gelukwens waard. In deze chaotische
tijd met een verbijsterende technokratie is de
stille mijmering bij ruffles een bijzondere
vreugde. Alle glorie is vergankelijk. Bij het
lezen van verrassende uitspraken van erudiete
toeristen en het bemediteren der foto's komt
de trieste schoonheid van ruines op u of als
een mysterie. „Ik groet u, eenzame ruines".
W. P. Theunissen

642
Kostas Papaioannou

La Peinture byzantine et russe
Rencontre, Lausanne, 1965, 207 pp., 5 14,50.
Dit boek is deel 5 van de Histoire generale
de la peinture; de hele serie is onder de
naam Geschiedenis van de schilderkunst aan
het verschijnen bij Het Spectrum in 27 delen.
Uitdrukkelijk weze vermeld, dat de volgende
bespreking de oorspronkelijke Franse uitgave
betreft, waarbij ook de paginering die editie
geldt. Het boek wordt in drie gedeelten verdeeld. Het eerste (pp. 1-96) bevat een historische omlijsting van Byzantijnse en Russische fresco's, mozakken, ikonen en boekverluchting met de nadruk op mozakken en
ikonen. Het tweede gedeelte (pp. 97-144)
geeft teksten en documentatie, een chronologie en een opsomming van musea gevolgd
door vier kaarten. Het derde gedeelte (pp.
145-203) is een dictionnaire: een uitvoerige
lijst met verklaringen. Allereerst: alle respect
zowel om de vaak originele visies van de
schrijver, om het overvloedig geboden materiaal en de gehele opzet. De belangstellenden
in de geestelijke rijkdom van de ByzantijnsSlavische Christenheid zullen er veel uit kunnen leren. Geen enkel werk — en zeker niet
waar het hier een overzicht betreft van de 4e
tot in de 16e eeuw — ontkomt aan 'smetjes'
en op enkele moge hier naast lofprijzing, gewezen worden. Bij deel I: a. De pregnante
tekst bevat vele niet alle geheel verantwoorde
superlatieven; b. de beroemde Triniteitsikoon
van Roeblew (p. 6) is verkeerd 'gezet' ; c.
onder 'Byzantijnse schilderkunst' wordt teveel
geplaatst. Uiteraard zijn bijv. mozaleken met
fresco's en ikonen ten zeerste verwant maar
de overzichtelijkheid is gebaat met een afbakening. Bij deel II: a. De teksten o.a. uit de
Hermeneia, enkele formuleringen van Concilies naast uitspraken van bekende Byzantinologen zijn wel alle karakteristiek, maar moderne inzichten halen het doorgaans niet bij
uitspraken van kerkvaders waarbij Johannes
van Damascus toch genoemd had moeten
worden; b. de chronologie of liever chronografie (pp. 114-131) is zeer goed. In vijf
kolommen worden naast elkaar geplaatst de
data, de politieke en historische gebeurtenissen, de monumenten der Byzantijnse kunst,
die van de gelijktijdige kunst en korte aanduidingen van het intellectuele leven. Is er
niet te veel ,gegeven? c. ibij de opsomming
der musea zijn toch enkele belangrijke ikonencollecties onvermeld gebleven onder
meer : de collectie Amberg te K011iken, Zwitserland ; de collectie Schweizer te Luzern
(voornamelijk de vroegere collectie uit het
Museo Rieder te Morcote in Zwitserland);
in het Nationaal Museum te Stockholm
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wordt slechts gewezen op emailwerk en handschriften en is niet vermeld dat zich daar een
prachtige grote collectie ikonen bevindt; de
collectie van George Hann te Sewickley/
P.A., in de Verenigde Staten; de collectie
van Winkler te Feldafing bij Munchen;
Poolse ikonencollecties uit de musea in Krakau, Nowy Sacz, Przemysl en Sanok worden
niet genoemd. Bij deel III: a. Waarom niet
bij de niet door mensenhand gemaakte afbeelding „Acheiropoietes" uitvoeriger over
het Edessenum en Camulianum iets gezegd?
Waarom niet verklaard hoe de „Barlaam- en
Josaphatlegende" zo'n verspreiding vond?
b. Waarom niet consequent gebleven bij
Griekse en Russische eigennamen? De beroemde Byzantinoloog beet Grabar en niet
Grabas. Waarom niet de Athoskloosters in de
genitivusvorm gezet : dus Dionusiou en niet
Dionusion. Dat Roeblew (1370-1430) . . . . in
1505 (sic!) nog gewerkt heeft in Moskou is
een lapsus calami . . . . Die zijn er wel meer
in deze Dictionnaire en die hadden vermeden
kunnen worden. c. Sommige verklaringen
zijn beslist foutief : een epitaphios is geenszins een „voile liturgique porte lors . . . . de
la grande entrée". Het is een doek waarop
Christus' begrafenis staat afgebeeld en dat op
Goede Vrijdag wordt gebruikt. Bij herhaling
staat bij de kleurenreprodukties van ikonen
„hulle sur Bois". Dit is zeer foutief en de
auteur blijkt over de techniek van de ikonenschilderkunst niet het juiste te weten. Een
beeldenwand behoeft niet perse van bout te
zijn. d. De Bibliografie is te kort en het valt
op dat voortreffelijke studies, ook platenboeken, uit de laatste jaren niet genoemd zijn.
In dit importante werk ware een ruimere
aanduiding wel gewenst. De smetjes beletten
niet onze grote waardering voor het geheel
uit te spreken. Men vraagt zich met verbazing of hoe het te verklaren valt, dat WestEuropa pas in deze eeuw en vooral sinds de
laatste dertig jaren een open oog heeft gekregen voor de ongelooflijke schoonheid die in
de Byzantijns-Slavische kunst ligt opgeborgen. Dit boek opent de schatten en toont
wijde perspectieven.
W. P. Theunissen

Willi A. Koch

Musisches Lexikon
Alfred Kroner Verlag, Stuttgart, 1966, 876
pp., geb. D.M. 28.50.
Bij het verschijnen van de eerste uitgave is
er in Streven het nodige goeds gezegd over
dit met veel kennis en smaak samengestelde
lexicon. Het draagt zijn naam 'musisch' niet
voor niets. Het is muzisch niet enkel omdat
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er dichters, musici, dramaturgen, beeldhouwers, schilders en hun werken in besproken
worden, maar omdat de manier van het
bespreken zelf van een groot muzisch inlevingsvermogen getuigt. De tweede uitgave
werd met een goede tweehonderd pagina's
uitgebreid, het register van achtentwintig op
veertig pagina's gebracht. Deze uitbreiding
lijkt op de eerste plaats het resultaat te zijn
van de inlassing van een aantal nieuwe,
actuele trefwoorden en afbeeldingen, maar
toch ook van de her- en bijwerking van verschillende bijdragen uit de eerste uitgave.
Deze uitbreiding is belangrijker dan op een
eerste gezicht schijnt, daar de herwerking
van de artikelen vaak neerkwam op het geven van een beknoptere vorm. Op welke
basis sommige trefwoorden werden weggelaten is niet goed te achterhalen.
S. Heester
J. Meier-Graefe

Entwicklungsgeschichte der modernen
Kunst
R. Piper, Munchen, 1966, 2 bde, 779 pp.,
153 ill.
„Het belangrijkste werk over de nieuwe
kunst, de 'Entwicklungsgeschichte' van
Meier-Graefe, draagt — god zij dank — ten
onrechte zijn titel. Van ontwikkelingsgeschiedenis is er in die drie delen geen spoor. Het
werk is een verzameling wondervolle, onafhankelijke bijdragen". Dit schreef W. Hausenstein in 1913 over de geschiedenis van de
moderne kunst van J. Meier-Graefe (1671935). Nu is deze opnieuw uitgegeven in
twee lijvige paperbacks. Inderdaad, of het
nu om de 'oude meesters' gaat, Tiziaan, El
Greco, Rubens, Rembrandt, om de kunst
van de achttiende en de negentiende eeuw,
of om die van zijn tijdgenoten, kunst is voor
Meier-Graefe een ontmoeting met een persoonlijkheid, een belevenis, een gebeurtenis
die zich in het heden afspeelt. Men kan bij
Meier-Graefe slechts van geschiedenis spreken in zoverre hij de tegenstelling poneert
van de middeleeuwen tegen de moderne tijden, van oud tegen nieuw. „De kunst heeft
zich zozeer veranderd, dat zij nog nauwelijks
met de naam kan gedekt worden die ze
vroeger droeg : tussen de nieuwe en de oude
kunst zijn zo grote verschillen als tussen
individu en massa : het zijn gescheiden begrippen die geen kunstgeschiedenis kan aaneenlijmen". Met een beetje vrees neemt men
die vijftig jaar oude opstellen weer op, maar
heel vlug constateert men, wat Benno Reifenberg in zijn uitstekende inleiding op deze
uitgave zegt, dat het 'epos van de moderne

kunst 'nog niet vervangen en eigenlijk onvervangbaar is. Onder de vele herdrukken
vun kunstkritiek uit de epische tijd van de
moderne kunst is dit een van de belangrijkste.
G. Bekaert

Will Grohmann

Kunst unserer Zeit. Malerei and
Plastik
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln, 1966,
466 afb., 132 klpl., geb. DM 32.
Nog geen tien jaar geleden verscheen bij
dezelfde uitgever en onder dezelfde redactie
van W. Grohmann een balans van de kunst
na 1945. De verschillende auteurs, die voor
het grootste deel tot een oudere generatie
behoorden, probeerden een soort geschiedenis te schrijven van de jongste nationale
evoluties (cfr. 'Abstracte Kunst en Geschiedenis', Streven, febr. 1959, p. 483). Toen
reeds was het merkbaar dat dit nationale
standpunt niet goed houdbaar meer was. In
het nieuwe boek dat volgens hetzelfde nationaal schema is opgezet blijkt dit een helemaal achterhaald standpunt te zijn: de verschillende bijdragen, meestal van jonge critici, zijn niet zozeer meer te beschouwen als
nationale bijdragen tot een internationale
avant-garde, maar eenvoudig als persoonlijke
standpunten in een beweging die met nationale grenzen niet veel uitstaans meer heeft.
Waar in het vorige boek critici als M. Brion,
Ch. Bernard, H. Read, G. C. Argan, N.
Ponente, U. Apollonio, J. P. Hodin, H. L.
C. Jaffe, Sam Hunter, W. Grohmann aan
het woord kwamen, zijn het nu, op Hunter,
Ponente en Grohmann na, jongeren o.a. A.
Jouffroy voor Parijs, R. W. D. Oxenaar
voor Nederland, P. K. G. Hulten voor
Skandinavie, J. Dypreau voor Belgie. Een
aantal landen die in de vorige uitgave ontbraken zijn nu vertegenwoordigd: Japan,
Zuid-Amerika, Griekenland, Israel, Tsjechoslowakije. De bijdragen zijn erg verschillend
zowel wat kwaliteit als wat opzet betreft,
maar alle samen geven ze toch wel een goed
beeld van wat sinds het verschijnen van
Kunst nach 1945 in de wereld van de kunst
is gebeurd. De nieuwe situatie van de kunst
is reeds uit de illustraties of te lezen. Waar
het tien jaar geleden nog enigszins mogelijk
was een min of meer verantwoorde keuze te
presenteren in een 180 afbeeldingen, zijn er
nu niet minder dan 466 nodig en nog is men
verbaasd dat er bepaalde namen in ontbreken.
G. Bekaert
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V ARIA

S. Eimerl, I. DeVore, redactie 'Life'

de Apen
Parool/Life natuurserie 1966, 190 pp.
De titel van dit boek zal bij velen misschien
nog herinneringen oproepen aan die tijd
omstreeks de eeuwwisseling, toen de mensheid 'reflecteerde' over haar eerste stappen
in het bestaan — als nakomertje van pa en
ma chimpansee; ook wij hebben met enige
skepsis het boek ter hand genomen. Welk
een opluchting hier geconfronteerd te worden met een wetenschappelijk-kritisch onderzoek. — Als uitgangspunt wordt geponeerd
de geheel eigen evolutie van de apenwereld,
waardoor de fundamentele werkwijze van de
onderzoekers gericht is op een eveneens geheel eigen interpretatie van deze leefwereld.
Geen voorbarige conclusies over de mens op
grond van geconstateerde gedragingen bij de
apen — hoe zeldzaam is deze houding.
Al is hiermee het onderzoek in een weer
zelfstandige richting gestuurd (de primatologie), Loch zien de twee auteurs nu juist duidelijk hun rol binnen de antropologie, met
name de palaeantropologie als wetenschap
van de menswording en de prehistorische
mens. Deze laatste wetenschap ziet zich
sinds enige tijd vanwege haar gebrekkig en
schamel materiaal gedwongen de wetenschappen van het 'actuele nu' te raadplegen,
zoals de genetica die experimenteel probeert
te achterhalen wat 'mutaties' zijn, evenals
de culturele antropologie die de huidige
'primitieve' volkeren bestudeert, en tenslotte
dan de primatologie die het gedrag en de
constitutie nagaat van de bestaande apen en.
mensapen. De antropologen van het onderhavige werk zijn zich wel degelijk bewust
van de beperktheid van hun waarnemingen.
Als veld-onderzoekers hebben bij de betrekkelijkheid ervaren van uitspraken over
het gedrag van apen in laboratoria, in
gevangenschap, weggehaald uit hun natuurlijk milieu. Een andere verhelderende opmerking plaatsen zij over de intelligentietest bij apen, die onvermijdelijk gebaseerd
is op menselijke maatstaven. Veronderstel
eens, zo zeggen zij, dat apen een mens
zouden meenemen in de top van een 30
meter hoge boom: hij zou geen raad
weten met de situatie, geen geschikt voedsel
kunnen selecteren; wat zou hij een domme
indruk maken! Het is een pleidooi voor de
aap, voor de specifieke oplossing die hij
binnen zijn milieu gevonden heeft, in zijn

grote vormenrijkdom van tupaia tot gorilla.
Daarover getuigen ook de talrijke 'life'foto's, die soms treffen door hun zo menselijke (althans in analoge zin!) taferelen,
want de sociale verhoudingen en facetten
van de voortplanting en de opgroei zijn bijzonder leerzaam; vooral moeten de experimenten nog genoemd worden met het al of
niet isoleren van jonge leeftijdgenoten, gepaard gaande met een al of niet harmonische uitgroei. Dat alles geeft ons te denken
over de menselijke gedragingen, maar ook
over de verbondenheid van de mens met de
dierenwereld. Hoe hoger men van de dierlijke levensvormen denkt, zegt A. Portmann,
des te geweldiger zal de mens tegen deze
achtergrond afsteken, des te scherper tekenen de tegenstellingen tussen mensen en dier
zich af.
G. Verschuuren
M. V. Raj

L'essentiel du Yoga
Nauwelaerts, Louvain, Beatrice-Nauwelaerts,
Paris, 116 pp., ing. 120 Fr.
Tussen de vele boekjes met raadgevingen
om Yoga te beoefenen is dit er een van een
Indisch katholiek priester. Hij gaat uit van
de idee dat de Yoga een integratie is van
intellectuele, morele en lichamelijke ascese.
Het ritme van ooze actuele levenswijze is
niet van aard om deze drievoudige ascese te
bevorderen. Dit wil zeggen dat er doorzettingsvermogen en moed nodig is om de yoga
te beoefenen. Maar juist daarom hebben
velen de weldoende invloed ondervonden van
dit tegengif tegen het jachtige leven van vandaag. Het boekje bevat vooral korte en zeer
precieze indicaties in verband met de verschillende yoga-houdingen.
M. De Tollenaere

DTV -Lexikon
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen,
1966, 20 dln., elk ca. 300 pp., elk DM 4.80.
Sedert oktober 1966 waagt dit ondernemend
consortium het, een regelrecht 'Konversationslexikon' (de bijgewerkte Brockhaus) in
pocketformaat uit te brengen a rato van 1
deel per maand, voorzien op 20 maanden.
100.000 woorden zullen opgenomen worden,
3600 zwart-wit-illustraties, 32 kleurenpagina's. Steekproefjes wijzen uit dat het resultaat niet alleen betrouwbaar is, maar bovendien zeer actueel bijgehouden. De afwerking
laat geen enkel vooroordeel overeind.
C. Tindemans

LEO MOULIN

De levende wereld
der religieuzen
De Brusselse agnosticus Leo Moulin (1906) is doctor in de letteren
(Bologna), doctor in wijsbegeerte en letteren (Brussel), licentiaat in
politieke wetenschappen en professor in de sociologic aan het
Europa-College te Brugge. Als student zat hij een jaar in Mussolini's
gevangenissen als antifascistisch herrieschopper, later streed hij
naast P. H. Spaak in de socialistische rangen ten tijde van het Plan
van de Arbeid. Hij is hoofdredakteur van het tijdschrift Res Publica, publiceerde talrijke studien en essays, o.m. Van Robespierre tot
Lenin en Socialisme van het Westen. De laatste jaren is hij bekend
geworden door zijn talrijke gedegen artikels ook in katholieke
tijdschriften — over constituties en reglementen van de kloosterorden. „De Levende Wereld der Religieuzen" is een afgeronde en
met benijdenswaardige eruditie geschreven studie over het kloosterwezen als sociologisch verschijnsel.
Nu er zoveel gepraat en zelfs geroddeld wordt over ordes, congregaties, kloosters en kloosterleven, komt dit bock van Leo Moulin
op tijd. De voornaamste opzet ervan is te achterhalen en te bepalen
waarin het geheim van de eeuwige jeugd, van de lange levensduur,
van de voortdurende aanpassing en vernieuwing van de oudste
politieke instellingen van Europa bestaat; uit te zoeken door welk
constitutioneel mechanisme, op louter natuurlijk plan beschouwd,
zoveel Ordes hebben kunnen ontstaan, leven en zich uitbreiden in
de loop der eeuwen. En dat ondanks de oorlogen, invasies, plunderingen, epidemieen en vervolgingen die altijd hun lot zijn geweest;
ondanks de eindeloze verscheidenheid van economische en politieke
situaties waaraan zij zich voortdurend hebben moeten aanpassen;
ondanks de verwoestende revoluties en de nog gevaarlijker infiltratie van wereldse corruptie; ondanks ook de inwendige crisissen die
zij zo dikwijls hebben moeten doormaken, de breuken en scheuringen, die in de geschiedenis van vele Ordes zo vaak zijn voorgekomen.
Dit bock verscheen in de CAMERA-Serie
276 pp. — 100 F./.1 7.90.

DOB

Houtkaai 23, Brugge
Nieuwe Gracht 24a, Utrecht
Desclee de Brouwer

DE NAAM NOG MET SCH
MAAR DE „SERVICE" MODERN
ZO BETAAMT HET EEN DYNAMISCHE
ONDERNEMING MET 80 JAAR ERVARING
ANTWERF'SCHE HYPOTHEEKKAS N.Y.
Privê onderneming beheerst door het Kon. Besi. van 15/12/1934

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

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

Voor uw dochter van 12 of 15 jaar

Normaalschool 011zelievelirouw-Visitatie
Gentstraat, 3 SINT-AMANDSBERG (Gent)
aan trcunhalte Oostakker Lochristi stadstram nr 7

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

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid

Archangeiski, Kategorien der lvlarxistischen Ethik. - Dietz, Berlin, (imp. Pegasus), Amsteidam, 1965, 310 pp., 1 9,15.
Arvon, H., De arbeid, een wijsgerige beschouwing. - Mens en Medemens, Spectrum,
Utrecht, Antwerpen, 1966, 108 pp., 1 4,50, int. 1 4,10.
Becker, E., Vorming en misvorming van de persoonlijkheid. - Aula, Utrecht, Antwerpen,
1967, 224 pp., 1 2,90.
Beerling, prof. dr. R. F., De samenleving. - Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1966, 212 pp.,
1 15,-.
Bladel, dr. L. van, Kerngedachten van Karl Marx. - Romen & Zn., Roermond, 1967, 257
pp., 1 11,-.
Boardman, J., Kooplieden, soldaten, geleerden. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 303
pp., f 4,50.
Boekraad, dr. A. J., Kerngedachten van J. H. Newman. - Romen & Zn., Roermond, 1967,
179 pp., 1 8,-.
Bohr, N., Atoomfysica en inenselijke kennis.
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 160 pp.,
1 2,50.
Bouhuys, M., Woord voor Woord. - Brand, Hilversum, Antwerpen, 1966, 220 pp., gal.,
F. 275.
China informatie, lste jrg., 1967, nr 1. -- Bibliotheek Techn. Hogeschool, Delft, 1967, 20
pp., 3 maandelijks part. f 8,- per jaar.
Claus, H., Het Goudland. - Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 153 pp., 1 5,-.
Clercq, B. de, Socialisering en sociologie. - Mens en Medemens, Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1967, 121 pp., 1 4,50, int. 1 4,10.
Dobbelaere, dr. K., Sociologische analyse van de Katholiciteit. - Univ. Pers Rotterdam,
1966, 413 pp., 1 26,50.
Dollinger, P., De Hanze. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 487 pp., 1 5,90.
Duqoc, Kerk en vooruitgang. - Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966, 136 pp., F. 148.
Einzig, P., Geschiedenis van het internationale betalingsverkeer. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 352 pp., 1 4,50.
Fiennes, R., Ziekten en moderne leefgewoonten. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 281
pp., 1 4,50.
Froe, de, Vraagstuk van de wereldbevolking. - Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966,
84 pp., F. 125.
Gruijters, drs. J. P. A., Daarom D66.
Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 147 pp., 1 5,-.
Guardini, R., Woorden tot een bruidspaar.
Lannoo, Tielt, 1966, 4e dr., 32 pp., F. 58.
Haag, H., Hem dank ik mijn redding. --- Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966, 62 pp., F. 95.
Haes, Dr. P. De, Schepper en schepsel.
Lannoo, Tielt, 1966, 160 pp., F. 98.
Heitz. S., Der orthodoxe Gottesdienst, bd. 1: GOttliche Liturgie and Sakramente. - Matthias Griinewald, Mainz, 1965. 571 pp., DM. 24,80.
Hulsbosch, A. c.a., Toekomst zonder gezicht. -- Brand, Hilversum Antwerpen, 1966,
94 pp., F. 115.
Isacker, K. Van, De Antwerpse dokwerker 1830 - 1940. - Nederl. Boekhandel, Antwerpen,
1966, 2e druk, 260 pp., 18 pl., geb. F. 255.
JankelOvitch, V., De beleving van de tijd.
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 208 pp.,
1 2,90.
King, C. A. M., Oceanografie.
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 421 pp., 1 5,50.
Kraemer, K. W., Vatikanum 11. - Fromm, Osnabruck, 1966, 814 pp., DM. 16,80.
Kwant, R. C., De stemnzen van de state. - Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966, 146 pp.,
F. 175.
Landmann, M., Filosofische antropologie. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 222 pp.,
1 3,50.
Lippard, L. R., Pop art. - Gaade, Den Haag, 1966, 216 pp., f 19,50.
Luther, Het Magnificat. - Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966, 110 pp., F. 98.
Maritain, J., Le paysan de la Garonne. - Desclee de Brouwer, Brugge, 1966, 408 pp.,
F. 225.
Mason, J. G., De inventieve zakenman.
Marka, Utrecht, Antwerpen, 1966, 264 pp.,

1 3,50.

DON BOSCO - TECHNISCH 1NSTITUUT

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 - Mono4type - 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.
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SCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE H. PIUS X
(Verbonden aan de Algemene kliniek St.-Jan)

*
•
*
*
*

Gegradueerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
Voorbereidende
1 jaar
Gebreveteerde verple(e)ger(ster)
3 jaar
Verpleegassistent(e)
2 jaar
Voorbereidende
1 jaar
Nederlands- en Franstalige afdelingen.
Juffrouwen en jonge Heren.
Internaat - Externaat
Inlichtingen en inschrijvingen :
BROEKSTRAAT 100, BRUSSEL — TELEFOON 18.59.00

Moule, C. F. D., Het nieuwe Testament in de oude Kerk. — Aula, Utrecht, Antwerpen,
1967, 288 pp., 1 3,90.
Owsjannikow, M. F., en S. W. Smirnowa, Kurze Geschichte der Aesthetik. — Dietz, Berlin, (imp. Pegasus), Amsterdam, 1966, 503 pp., f 10,90.
Peursen, prof. dr. C. A., Fenomenologie en werkelijkheid. — Aula, Utrecht, Antwerpen,
1967, 255 pp., f 3,50.
Poncelet, dr. A., Kerngedachten van Maurice Blondel. — Romen & Zn., Roermond, 1967,
210 pp.,
9,—.
Preissler, H., Wege and Begegnungen. — Neues Leben, Berlin, 1966, 67 pp., MDN. 5,20.
Rahner, prof. dr. K., Christendom en wereld. — Romen & Zn., 1966, 168 pp., f 7,90.
Rahner, K., God bemint uw kind. — Lannoo, Tielt, 1966, 48 pp., F. 58.
Rahner, K., Het leven volgens de evangelische raden. — Patmos, Antwerpen, 1966, 56 pp.,
F. 35.
Randstad 11112. — Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 356 pp., f 5,—.
Rogier, J., Een ernstig woord aan mijn Roomskatholieke medeburgers. — Brand, Hilversum, Antwerpen, Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1967, 76 pp., 3,90.
Schaper, prof. dr. B. W., Tussen gisteren en morgen. — Univ. Pers Rotterdam, 1966, 16
PP . ,

1 2,—.

Schoonbrood, prof. dr. C., De wereld. — Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1966, 238 pp.,
1 5 ,—.
Schouten, prof. dr. J. F., c.a., Waarnemingen in de verschillende wetenschappen. — Aula,
Utrecht, Antwerpen, 1967, 160 pp., 1 2,90.
Seksualiteit en moraal. Rapport a. d. Britse Raad van Kerken; kanttekeningen van dr. C.
J. B. J. Trimbos en prof. dr. E. L. Smelik. — Polak & v. Gennep, Amsterdam / Brand,
Hilversum, Antwerpen, 1967, 112 pp., f 4,50.
Servotte, H., Literatuur als levenskunst.
Nederl. Boekh., Antwerpen, 1966, 136 pp., F. 95.
Smit, G., De overwinning van de dood. — Lannoo, Tielt, 1966, 32 pp., F. 58.
79 Songs & Chansons. — Neues Leben, Berlin, 1966, 144 pp., MDN 10,80.
Sperna Weiland, J., Orientatie, nieuwe wegen in de theologie. — Wereldvenster, Baarn,
1966, 229 pp., 1 12,50.
Teilhard de Chardin, P., Vroege geschriften II. — Spectrum, Utrecht, Antwerpen, 1966,
132 pp., 1 4,90, int. 1 4,25.
Themerson, S., Kardinaal POltitiio. — Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 227 pp., 1 9,50.
Valk, dr. J. M. M. de, Maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. — Univ. Pers Rotterdam, 1967, 20 pp., 1 2,95.
Veld, dr. R. G. van de, De studie van het Gotisch in de Nederlanden. — Kon. Vlaamse
Acad. voor Taal- en letterkunde, Gent, 1966, 377 pp.
Vendrik, N., . . . Maar een half woord . . . — Brand, Hilversum - Antwerpen, 1966,
216 pp,. F. 195.
Vimala Thakar, Mutation of mind. — Frankena, Hilversum, 1966, 181 pp., f 8,25 (bestel
giro 134788, travel & bookfund Vimala Thakar, Surinamelaan 5, Hilversum).
Vorming werkende jeugd. — Nat. Centrum Vorming bedrijfsjeugd, Huygenslaan 26, Amersfoort, e.a., 1966, 95 pp., 1 1,50.

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

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

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 industrieen.

@ BEKAERT
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.

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 ZONI/NWOUD
Trams 40 — AS

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, Kraainem, Sterrebeek

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (Al)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1

0. L. VROUWINSTITUUT
Grote Steenweg, 489 – BERCHEM -ANTWERPEN
Norma alschool voor Middelbaar Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuterond erwij s
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

St.-Romboutsinstituut -- Mechelen
lager onderwijs
humanioraonderwij s
normaalonderwij s

voor externen
voor internen

KLEIN SEMINARIE
Bleekstraat 5

internaat Se en 6e leerjaar L.O.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSCOLLEGE
Veemarkt 56

externaat voorbereidende afd.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSOEFENSCHOOL externaat lager onderwijs
Minderbroedersgang 10
polyvalente beroepsschool
VRIJE MIDDELBARE SCHOOL externaat 6e, 5e, 4e humaniorakl.
Schuttersvest 53
Lat.-Wiskunde en moderne
KATH. NORMAALSCHOOL
Onder de Toren 13-14

ext. en int. 3e, 2e, 1e humaniorakl.
en 4e normaaljaar

INSTITUUT UCROMBEEN"
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

ROGER TECHNISCII INSTITUUT SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriele scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven
Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent in industriele scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

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)
Gegradneerde Verpleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegs ter
Sociale Verpleegster, Vroedvronw
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

ST. MICHIELSKOLLEGE
Kapelsesteenweg, 72 — Brasschaat — Telefoon 03/45.83.19 of 45.50.00
INTERNAAT — EXTERNAAT
— Lager Onderwijs
— Latijn Grieks
— Latijn Wiskunde

— Wetenschappelijke A
— Economische

Gezonde ligging — Verzorgde keuken — Uitgebreide Speeltuinen
10 hectaren
op 8 kilometer van Antwerpen

St. lidwina instituut voor verpleegkunde
S. Antonius-Brecht — tel. 03-79.05.57
Opleiding tot Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf 18 jaar)
Verpleegster
Kosteloos onderwijs — voordelig internaat

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 INDUSTRIILE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industridle 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 didtiek — Graduaat
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.

VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

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

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 HunnanIora, Middelbare
Land- en Tuinbouwschool (13-16 jaar), Normaalschool
voor Onderwijzers (14-20 jaar).

St-gozelinotituut - 4.Lekten
Telefoon 81.391

Sint-Jozefinstituut

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
Kunstonderwijs
(erkend door de staat)
Roger 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

H. MAAGDCOLLEGE
Kerkstraat, 60, DENDERMONDE Tel.: 0521210.08
Rijke keuze van onderwijsvormen voor jongens
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Technisch onderwijs (handel, tuinbouw, mechanica)
Oude en nieuwe humaniora
Hoger technisch onderwijs le graad

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET : Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
Telefoon 127.87
Telefoon 144.23
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.

544-1144,14.44,4va,a4,444

Internaat / Externaat

— Middelbare school (Moderne en C;rieks-1 atiinse)
— Lagere normaalschool (G/L - W/A - W/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
198 NIEUWLAND – BRUSSEL 1 – TELEFOON 12/32/59

tA4,ce44,44./V14.(4 yamSt. Vincentiusstraat
Antwerpen

20

tie4f.teeide
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.

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

Meisje,
Gij die verlangt naar iets to verwezenlijken tijdens
uw jeugd
Waarom zoudt gij Been studies aanvangen van

Verpleegster
Alle inlichtingen kunnen aangevraagd worden aan het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool

Capucienenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. (016) 255 55

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is
een scherpzinnig grafoloog. Maar
ons drukkersmerk waarborgt U dat
Uw drukwerk een uitstekende indruk maakt. -Sio Wij drukken alles:
boekwerk, tijdschriften, handels- en
familiedrukwerk. Alles in een eigen,
moderne stijl, die prettig en verzorgd
aandoet.Wij houden hierbij rekening
met Uw wensen en willen ook U
graag adviseren en ten dienste staan.

drukker# Gregormshuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 03404 -15711

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

en nu
Haar 'It meuleken

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverij en

uit met haar in contact to treden

Onze-lieve-Vrouwcollege — Oostende
Vindictivelaan 9 — Postcheck 267.07 — Telefoon 710.22
Voorbereiden de afdeling
Oude Humaniora: Grieks-latijnse afdeling ; Latijnswiskundige afdeling; Latijns-wetenschappelijke afdeling
Moderne Humaniora: Economische afdeling; Wetenschappelijke afdelingen A en B; 1 e bij7. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

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

HEILIG HART COLLEGE
Landsroemlaan 126, GANSHOREN - Tel. (02) 26.86.45 - (02) 26.11.69 - P.C.R. 3019.37
lnternaat tbeperkt)
Half-internaat
Externaat
LAGER ON DERWIJS
MIDDELBA AR ONDERWIJS
: Grieks-Latijnse Latijns-Wiskundige Latijns-Wetenschappelijke
Oude Humaniora
Moderne Humaniora : Algemeen middelbare Economische Wetenschappelijke A en B
kosteloze verzekering
B een schoolgeld

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

Zwemmen - Tekenen
Vreerude talen

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

Voor Al uw Verzekeringen

"

"
SECURITAS N.V.

De oudste verzekeringsniaatschappij van het land
Gesticht op 29 maart 1819
Gevestigd Kipdorp 46, Antwerpen 1

Tel. (03) 31.48.10. (16 lijnen)

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

OtO

BOURIUTERIALEN

N.Y. SCHEERDERS van KERCHOYE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [03] 76.35.01

ST.-NIKLAAS

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor Al gegradueerde in de elektronica, de elektro-mechanica of de scheikunde
en B1 gespecialiseerde in de kunststoffen, de koel- en verwarmingstechniek of de elektronica

HOGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

Instituut Immaculate
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.

KUNSTDRUKSCHOOL O.-L.-VROUW
Breeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
lnternaat - 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 lngenieur, 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.

Personalia
Maurits Huybens S.J., geboren 1920. Studeerde
biologie en filosofie (bereidt proefschrift voor
over 'onsterfelijkheid ' bij Teilhard). Medestichter
en redacteur van 'International Philosophical
Quaterly'. Visiting lecturer aan de Saint Louis
University en de Fordham University. Doceert
geschiedenis van de filosofie aan de filosofische
faculteit van de jezuTeten. Adres: Waverse baan
220, Heverlee-Leuven.
T. van der Stap, geboren in 1934, studentenpastor te Amsterdam. Adres: Pieter de Hoochstraat
63, Amsterdam-Z.
Mej. Dr. 0. 1. R. Schwarz, geboren in Wenen.
In de nazitijd uitgeweken naar Dublin, waar zij
aan de universiteit studeerde. In Utrecht studeerde ze theologie en voltooide deze studie, na
haar overgang tot het katholicisme, in Nijmegen,
waar zij als eerste vrouw promoveerde in de
theologie op 'Der erste Teil der Damaskusschrift
land das alte Testament' (1965). Thans oecumenisch werkzaam in Wenen, vooral voor contacten
met Israel. Adres: Hahngasse 33/16, 1090 Wenen
IX.
K. Schippers, (pseud. van Gerard Stigter), geboren in 1936. Puklikaties: 'De waarheid als een
koe', 'Een klok en profil', samen met J. Bernlef 'Wat zij bedoelen'.
Bernardine Bishop, schrijfster. Dochter van het
schrijvers- en journalistenechtpaar Bernard en
Barbara Wall. Gehuwd met de pianist Stephen
Bishop.
Pierre Antoine S.1. Professor aan het philosoficum van de franse jezuIeten te Chantilly. In
'Etudes', 'Projet' en andere tijdschriften publiceert hij regelmatig bijdragen over de actuele
evolutie van de mens, zijn milieu, zijn techniek.
Adres: Maison St. Louis, 'Les Fontaines', 60 —
Chantilly (France).
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in
de Germaanse filologie Gent. Doceert aan het
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding te Brussel, en aan Studio Herman
Teirlinck te Antwerpen. Lid van de Hoge Raad

voor Nederlandstalige Dramatische Kunst. Adres:
Jan van Mirlostraat 1, Edegem (Antwerpen).
Paul Mertz, geboren 1938. Staffunctionaris op
een groot Amsterdams reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe
Amsterdamse Galerie Pribaut (Wibautstraat 133).
Adres: Reinier Vinkeleskade 69 II, Amsterdam-Z.
Drs. I. M. H. Oomes, geboren in 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Hektor de Bruyne, geboren in 1917. Studeerde
economie aan de Rijksuniversiteit te Gent en
handels- en consulaire wetenschappen aan de
St.-Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen.
Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'.
Adres: Ergo de Waellaan 5, Deurne-Antwerpen.
Geert Bekaert, geboren 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Redactiesecretaris en kunstredacteur bij 'Streven', medewerker
bij 'De Standaard', B.R.T., 'Tijdschrift voor
architectuur en beeldende kunsten'. Publiceerde
o.a. 'Pop, het wezen van de kunst'. Adres:
Frankrijklei 91, Antwerpen.
J. Groot, geboren 1942. Publiceerde o.a. in
'Maatstaf', 'Hitweek', 'Barbarber' en het 'Algemeen Handelsblad'. Is werkzaam in het boekenbedrijf. Adres: De Wittenkade 10 III, Amsterdam-W.
Marc Callewaert, geboren 1921. Kunstredacteur
en kroniekschrijver bij Gazet van Antwerpen.
Medewerker B.R.T. en Nieuwe Rotterdamse Courant. Laureaat Vlaamse Journalistenprijs (1961),
Duitse Reportageprijs (1964), Signaalprijs 1960
voor de kunstkritiek. Stichtte de Groep 58 en
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Waar ontmoet ik de verrijzenis? p. 647
De vraag naar de historiciteit van de verrijzenis van Christus is op verschillende manieren to beantwoorden. Zonder zich ontniddellijk to bekommeren om
het 'hoe of wat' van wat toen gebeurd is, zou men zich misschien eerder
moeten afvragen waar men de verrijzenis ontmoeten kan. Wanneer men ontdekt dat zij op een bepaalde manier wel degelijk een reeel en historisch gebeuren is, waarmee wij in contact kunnen treden, komt onze behoefte aan kennis
van historisch materiaal in ieder geval anders to liggen.

W at is Brussel ?, p. 651
Is Brussel in de Vlaams-Waalse verhoudingen inderdaad het onoplosbare probleem waarvoor het door sommige Vlamingen wordt aangezien? Zij zouden
Brussel wel op willen geven, om eindelijk van dit blok aan het been verlost to
zijn. Dit defaitisme houdt echter geen rekening met de realiteit: de onzekerheid
waarin Brussel zich bevindt ten aanzien van zijn eigen wezen, de behoefte die
Vlaanderen heeft aan Brussel en, omgekeerd, de aantrekkingskracht die er van
een dynamisch, bewust en taal-verdraagzaam Vlaanderen uit kan gaan op de
hoofdstad.

Radical Theology in Amerika, p. 661
De 'God is dood'-theologie, die thans ook in Nederland is doorgedrongen,
verwijst naar een provocerend geloofsdenken, dat vele betekenissen kan hebben: afwijzen van een verouderd Godsbeeld, afwijzing van een beleving van
het christendom die voor het huidige levensgevoel onmogelijk geworden is, of
het aannemen van een 'atheistische' levenshouding, waarin de mens de volle
verantwoordelijkheid neemt voor de eigen wereld. Aan de hand van enkele
kenmerkende boeken worden deze stromingen kritisch beschouwd door een
theoloog.

Defensie en democratie, p. 667
Biglers in 1963 verschenen en thans in Nederland uitgegeven studie over 'De
naamloze soldaat' geeft reden de relatie tussen defensie en democratie opnieuw
to overdenken. De discussies over de defensieproblematiek lijken in het algemeen voorbij to gaan aan de vraag, aan welke eisen de organisatie van een
defensieapparaat moet voldoen om de pretentie een democratie to verdedigen,
to kunnen waarmaken. In hoeverre vormt een krijgsmacht democraten? In

hoeverre vormt zij eerder 'autoritaire persoonlijkheden'? Wanneer een krijgsmacht belast wordt met de verdediging van de democratische idealen, is dat
misschien geen onbelangrijke vraag.

Jean-Luc Godard: Masculin-Feminin, p. 677
J.-L. Godard filmt als het ware met de linkerhand. Zijn virtuositeit ligt in de
improvisatie, zijn kracht in zijn onmacht. Filmen voor hem is leven, zijn commentaar op het leven is de film, en zoals het leven zelf kan deze commentaar
niet logisch zijn, geen geslotenheid en geen stijleenheid bezitten, hij kan niet
iets betekenen. Dat betekent hij dan juist.

Gesprek met Georges Mathieu, p. 686
De westerse kalligraaf, zoals Malraux de schilder Georges Mathieu eens heeft
genoemd, wil niet alleen maar kunstwerken maken. Met zijn persoon evenzeer
als met zijn werk komt hij op voor een nieuwe persoonsopvatting en een
nieuwe wereldvisie. „Een kunstenaar moet op straffe van een algehele ontbinding van zijn wezen in dialoog met de wereld staan" zegt Mathieu. Het gesprek
dat Ludo Bekkers met hem had, kan men als een stuk uit die dialoog beschouwen.

Het raadsel van de quasars, p. 693
Met de ontdekking van de geheimzinnige radiobronnen in het heelal die men
quasars is gaan noemen, is de naam verbonden van de Nederlandse astronoom
Maarten Schmidt. Gaat het hier om galaxieen in een werkelijke staat van
explosie, die zich met een bijna niet voor to stellen snelheid van ons verwijderen? En is hieruit iets to leven over de toestand waarin het heelal verkeerde
verschillende miljarden jaren geleden?

Naar ontmoet ik de verrqzenis?
T. van der Stap

In een 15e-eeuws Duits manuscript van de werken van Hendrik Suso kan men
een afbeelding aantreffen, voorstellende een dominicaner monnik, gezeten op
een bank, met de rechterhand lichtjes een kleine figuur ondersteunend die op
zijn knieen zit, en in wie wij de trekken hekennen van Christus; deze op zijn
beurt houdt op zijn knieen een klein naakt kereltje vast, dat Hem omhelst.
Nieuwsgierig zoekend naar de betekenis van deze voorstelling, komt men er
achter dat hier de mysticus Suso zelf is afgebeeld, en dat de twee figuren op
zijn schoot de Eeuwige Wijsheid en zijn eigen ziel zijn, die elkaar omarmen. Het
lijdt geen twijfel, dat een dergelijk tafereel op de tintigste-eeuwse toeschouwer
een vreemde indruk maakt. Veel van die vreemdheid wordt weggenomen,
wanneer men zich geinterseeerd in Suso's werken verdiept. Voor de een of
ander zal die interesse zelfs groeien tot herkenning; sterker, het zou kunnen
zijn, dat iemand, levend in onze tijd, en van harte het oor lenend aan de stemmen van Bultmann, Van Buren en de Amerikaanse 'God is dood'-theologie,
toch zich uiteindelijk pas echt aangesproken voelt door de taal van die veertiende-eeuwse mysticus. En nu mag men voor Suso ook lezen Kierkegaard of
Paulus of welke andere schrijver dan ook, die door zijn mystiek, verticalisme
of mythische beelden een vreemde eend behoort to zijn in onze theologische
bijt.
Hiermee wil niets discriminerends gezegd zijn over de moderne theologie.
Integendeel, wat de een vindt in Eckhart vindt de ander in Bonhoeffer, en het
is heel goed mogelijk dat wij in onze eeuw de mystici van de Middeleeuwen
pas goed verstaan als wij met zo iemand als Bonhoeffer zijn uitgegaan om to
zoeken naar een seculiere manier van spreken over God. Waar het hier om
gaat, is niet dat er een hedendaagse en een verouderde manier van denken en
spreken bestaat, en dat de een boven de ander to prefereren zou zijn. Het gaat
erom dat er verschillende wijzen zijn van aangesproken wOrden. Suso, Kierkegaard en Bonhoeffer drukken zich uit in cultuurgebonden taal, en daarin
verschillen ze. Ze komen overeen hierin, dat de werkelijkheid waar zij het over
hebben groter is dan hun cultuur en zelfs hun persoon. Die is zoiets als 'van
alle tijden'. Wie hen leest, krijgt de indruk dat zij over de hoofden van de
lezers heen alleen die werkelijkheid op het oog hebben. Ze staan ernaast en
lichten sluiers ervan op. Zij verklaren niet, geven geen leer, maar getuigen.
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Zij zeggen eenvoudigweg: zo en zo is het gesteld met die werkelijkheid. Wie
met hen in gesprek wil treden, voelt dat het dan niet meer gaat om het formuleren van discussiepunten, maar om het accepteren van het stuk werkelijkheid
waar zij voor staan. Wat zij to zeggen hebben is groter dan enige filosofie of
wetenschap die zij zouden hebben kunnen bedenken. Zij spreken over iets dat
zij 'ontvangen' hebben. Daarom kan het bij de toehoorder aankomen niet als
iets wat alleen maar verheldert of interessant is, maar als iets dat hem iets
doet. lets aan hem doet. Hem verandert.
Waar dat in feite geschiedt, heeft dat merkwaardige gebeuren plaats dat het
Nieuwe Testament 'prediking' noemt. En het is daar, dat we de verrijzenis
ontmoeten. De theologie mag en moet spreken over vragen die zij als wetenschap aan de verrijzenis stelt: in hoeverre is zij historisch bewijsbaar, wat is de
verhouding tussen Christus' verrijzenis en de onze, enzovoorts. Zolang zij daarbij haar eigen wetenschappelijke taal hanteert, verricht zij voorwerk voor de
ontdekking waar het uiteindelijk op aan komt, het antwoord namelijk op de
vraag wat de verrijzenis betekent voor mii. Dat antwoord kan alleen klinken in
de ruimte waar de mens zich persoonlijk aangesproken voelt. Waar het woord
'verrijzenis' herkend wordt als de naam voor een gebeuren in de mens zelf.
Waar hij actueel verrijzenis aan zich voltrokken voelt. Die ruimte schept alleen
de prediking. Daarom zijn prediking en verrijzenis onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Maar wat is dan prediking? In ieder geval is zij niet alleen maar in de Kerk,
zelfs niet alleen daar waar mensen het uitdrukkelijk hebben over Jesus en zijn
naam noemen. De prediking is immers niet afhankelijk van bepaalde formuleringen en woorden. Zij gebeurt daar, waar mensen hun hele persoon laten
aanspreken. Waar het opgevangen woord tegelijk een verandering in levensperspectief teweeg brengt, een koerswijziging betekent. Het woord van de
prediking is niet alleen een mededeling, het melding maken van nieuwe, zelfs
ongehoorde feiten, het is ook de daad die in mensen iets nieuws schept. Het
beamen van de prediking is altijd tegelijk het beamen van de eigen nieuwe
toekomst, die door de prediking is opengebroken. Wait- er nu precies prediking
plaats heeft, is daarom nooit van tevoren to bepalen; zij bewijst zichzelf alleen
ter plaatse, als de gebeurtenis waarin mensen tot zichzelf en tot elkander
bevrijd worden op het horen van een woord. De prediking is niet gebonden
aan dit of dat, deze of gene; ze is niet a priori to localiseren. Ze geschiedt nu
hier, dan daar, en bewijst daarin haar eigen vrijheid.
Waar heeft de prediking het dan over? Dat is nu juist zo moeilijk to zeggen,
want haar formuleringen zijn iedere keer anders. Op de eerste plaats zijn ze
tijdgebonden. Paulus, Eckhart en Kierkegaard spreken een andere taal. Vervolgens komen de woorden van de prediking aan bij mensen in telkens totaal
verschillende situaties. Maar er zijn twee constanten in de prediking. De eerste
is, dat zij het heeft over bevrijding, en wel heel concreet over de mogelijkheid
van deze mens in zijn situatie, om zich to laten losmaken van datgene wat hem
in verleden en heden belemmert om vrijuit zichzelf to zijn en zijn eigen roeping
to volgen. De prediking spreekt dus op de wijze van een uitnodiging en een

649

Waar ontmoet ik de verrijzenis?

belofte; zij geeft de mens de kans om op to staan en een nieuw leven to beginnen. Het Nieuwe Testament noemt het aanvaarden van die mogelijkheid het
ontvangen van 'eeuwig leven'.
Wie op deze wijze door de prediking getroffen wordt, herkent aan zichzelf wat
het betekent to verrezen. In het gebeuren van de prediking gaat het verrijzenisgebeuren open. In de ervaring een ander mens geworden to zijn, bewijst zich
overduidelijk voor hem de waarachtigheid van het woord der prediking, dat
hem een nieuw leven belooft.
Maar dan is er nog die andere constante, waar de prediking het over heeft:
de dood en de verrijzenis van Christus. Wanneer zij de formule gebruikt: Jezus
Christus, gestorven, verrezen, dan hanteert de prediking die niet als een los
feit vooraf, waar mensen eerst aan moeten geloven om dan ook nog hun eigen
toekomst to ontdekken. De prediking wijst op de verrijzenis van Christus als
op een gebeuren waarvan men de tastbare realiteit kan waarnemen nu, hier,
in de mensen die tot een nieuwe bestaanswijze gekomen zijn. In de ontvangst
van zijn eigen nieuwe toekomst omvat de mens tegelijk wat het betekent dat
Christus 'de eerste uit de doden' is. In het gebeuren van de prediking treedt aan
de dag wat het zeggen wil dat Hij verrezen is. In de 'nieuwe' mensen wordt zijn
verrezen lichaam vlees en bloed. De prediking is het bewijs, dat het verrijzenisgebeuren van kracht is.
De verrijzenis is dus een gebeuren dat men ontmoeten kan in de eigen geschiedenis, en wel daar waar een mens zijn meest eigen bestemming herkent. Het
'eeuwig leven' laat zich vinden op de ogenblikken die voor deze mens met zijn
geschiedenis beslissend zijn. Wanneer hij staat voor de keuze tussen wat hem
nu, hier, vervreemdt van zichzelf, en wat hem uiteindelijk verwant is. Het
'eeuwig leven' is de mens niet eigen; het treedt op hem toe als gave, in de
gestalte van alles wat op zijn levensweg naar hem toegewend staat als mogelijkheid van zelfherkenning. Het heeft de gestalte van alle verwantschap die
hem aangeboden wordt. De oproep tot 'eeuwig leven' wordt concreet in de
stemmen van al degenen die voor een mens verwoorden wat nu de naaste stag
tot bevrijding is. In de stemmen dus van elke willekeurige vriend, schrijver of
medemens die in zijn persoon en zijn woorden verwantschap vertolkt en aanbiedt. In de verwantschap krijgt een mens de mogelijkheid tot verrijzenis geschonken.
Het ontdekken van die mogelijkheid is niet zonder meer gegeven. Men moet
op de uitkijk staan om de verwantschap to ontmoeten. Zij is niet voor het
grijpen, en laat niet over zich beschikken. Zij laat zich slechts vinden door
degene die in armoede leeft. Dat betekent, door degene die geen bedenkingen
maakt of vooroordelen heeft, die dus niet eerst nog 'zijn vader moet begraven'
of 'afscheid nemen van zijn huisgenoten', alvorens hij op de uitnodiging tot
het volgen van zijn roeping ingaat. De armoede is het vrij zijn van de bekommernissen om eigen belangen die voorgaan. Zij is de ontvangende zijde van het
geschonken leven. Zij is het kruis. Zij is het met lege handen op zoek gaan
naar de verwantschap, en het vinden daarvan is zelf aangetroffen wOrden door
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de ander. Het vinden is ontmoet worden, ontdekt worden, ontmanteld. Bevrijd
worden, tot leven gebracht. Het ontvangen van 'eeuwig leven' in armoede is
het verrijzenisgebeuren.
Het verrijzenisgebeuren staat aan het begin van ons eigenlijke leven. De ontmoeting van de verwantschap, en het ingaan op haar uitnodiging de eigen
bestemming in haar to herkennen, betekent het begin van een nieuwe manier
van bestaan. In die nieuwe bestaanswijze groeit de verwantschap door de jaren
mee. Zij blijft de voortdurende gave die ons het eigenlijke leven schenkt. Zij is
de concrete hoop op telkens nieuwe verrijzenis, ook door de dood heen. Het
verrijzenisgebeuren staat aan het begin, maar wenkt ook vanuit de toekomst.
In schriftuurlijke termen betekent dit: het leven in armoede in hoop op Gods
toekomst is het leven van Jezus van Nazareth. In de verwantschap wordt het
aanbod van die levenswijze vlees en bloed. Wie zich overgeeft, sterft en verrijst met deze Jezus. Hij vormt met de velen die van dit gebeuren leven, het
verrezen lichaam van Christus. De historische Jezus is dezelfde als de Christus
van het geloof. De gemeente leeft zijn leven.
Is het verrijzenisgebeuren dan puur subjectief? Een gebeuren 'in de ziel'? Ja
en nee. Het verrijzenisgebeuren voltrekt zich niet in de publiciteit, niet in de
stad of op straat, nooit zo dat het van tevoren aan to wijzen, to localiseren is.
Het is daarom zo moeilijk er concreet over to spreken. Het is geen manifest
gebeuren, dat zich duidelijk laat situeren. Het voltrekt zich in de pauze tussen
de woorden van een gesprek, in het wit tussen de zinnen van een boek, in de
stilte van het gebed, in het onbekende tussen de begrafenis van Jezus en de
eerste prediking. Doch in die prediking is de realiteit van het verrijzenisgebeuren overtuigend bewezen: mensen komen op het horen van een woord tot
leven, en dat houdt niet meer op. Het gebeuren slaat naar buiten uit, is aanstekelijk en werkt in de wereld. De verrijzenis zelf is natuurlijk ongrijpbaar.
Dat zij een realiteit is, wordt duidelijk in de oproep dat de meest eigen bestemming van een mens een leven van armoede in hoop is, en in de ervaring dat
zulk leven sterker is dan de dood. Voor ieder is de gestalte van die oproep
anders; voor ieder is de verschijning van de verwantschap heel persoonlijk.
Maar het is uiteindelijk telkens de verschijning van de verrezen Christus.

Twat is Brussel?
Lode Claes

Naarmate het federaliseringsproces in Belgie voortschrijdt en het ogenblik vart
de institutionele vormgeving naderbij komt, wordt het antwoord op de simpele
vraag die wij hier stellen, zowel moeilijker als dringender. Wat is Brussel?
Staats- en administratief-rechtelijk is het antwoord niet duidelijk. Brussel is de
hoofdstad van het land, maar Brussel-stad is slechts een van de negentien
gemeenten die het nieuwe arrondissement Brussel vormen, dat o.m. in electoraal opzicht dan weer een onderdeel is van een groter arrondissement van
dezelfde naam. Ook geografisch is de Brusselse agglomeratie niet duidelijk to
omschrijven. De historische groei van deze grootstad is niet to danken aan
factoren van de fysische geografie (zoals havens, of steden, in de nabijheid van
geologische rijkdommen) en evenmin aan industriele initiatieven, soms van een
enkele ondernemer, zoals dat het geval is met steden als Essen (Krupp), Eindhoven (Philips) of Ludwigshafen (I. G. Farben). Geen enkele grote industriele
onderneming heeft haar stempel op Brussel gedrukt, en als er zo vele bedrijven
uit de tertiaire sector zich in Brussel gevestigd hebben, dan alleen omdat Brussel de hoofdstad is. De expansie van deze stad vindt haar verklaring in de
politieke geografie, in de centrale ligging namelijk in de staatkundige ruimte
die later Belgie is geworden; de beslissingen werden genomen door een reeks
buitenlandse (Spaanse, Oostenrijkse) vorsten, die hun keuze even goed op
Mechelen of Leuven hadden kunnen laten vallen. Bewust van het precaire
karakter van de Belgische eenheid en beinvloed door de rationeel-centralistische gedachtengang van hun tijd, hebben achtereenvolgende Belgische bewindslieden dan, in de eerste plaats op verkeersgebied, zowel de centralisatie
als de expansie van de hoofdstad bevorderd.
Het besef van een gemeenschappelijke groei en van een historische verbondenheid is in Brussel minder terug to vinden dan in andere Belgische steden,
vooral dan in Antwerpen of Luik. Brussel heeft zijn bestaansgrond in een
enkele welbepaalde functie, die van hoofdstad van Belgie; de economische
activiteiten in deze stad zijn hiervan grotendeels afgeleid, en zelfs de nieuwe
functie van hoofdstad van het Europa der Zes is er een gevolg van.
Onzekerheid over eigen wezen

Als hoofdstad van een land waarvan de eenheid gedurende meer dan een eeuw
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werd nagestreefd door middel van een verfransing van Vlaanderen, veranderde
Brussel zelf van een hoofdzakelijk Vlaamse in een hoofdzakelijk Franstalige
stad, en dit verfransingsproces ging verder tijdens het laatste kwarteeuw, terwijl
het Vlaamse landsgedeelte zijn Nederlandstalige homogeniteit affirmeerde en
voltooide. Brussel werd aldus de erfgenaam van een voorbijgestreefd Belgisch
patriottisme en van een intussen opgegeven Belgische traditie. Een gemeenschapsgevoel dat al niet bijzonder krachtig en een culturele traditie die niet zo
indrukwekkend was, werden doorkruist en verstoord door een acculturatieproces, waarvoor geen parallellen aanwezig zijn in de hedendaagse westerse
wereld. Brussel werd uit zijn Vlaamse, zelfs uit zijn Brabantse context gelicht,
maar het is evenmin een Franse stad geworden, tenzij dat het zuiver statistisch
de stad buiten Frankrijk is met de talrijkste Franstalige bevolking; Franstalig,
maar niet Frans; men heeft het nieuwe begrip 'francofonie' moeten smeden
om de band van Brussel met de Franse cultuur aan to duiden. Het voornaamste
en meest permanente kenmerk van de stad is aldus een overgang, een proces,
een evolutie, met alles wat dit meebrengt voor het niveau van de Franse taal,
voor de culturele steriliteit, en tevens voor de fundamentele onzekerheid over
het eigen wezen.
Deze onzekerheid komt reeds tot uiting in de terminologie die de woordvoerders van Brussel zelf gebruiken. De Franstalige socioloog en deskundige in het
Vlaams-Waalse vraagstuk Pierre Herremans spreekt van 'le fait Bruxellois':
Brussel is een feit, dat niet nader to bepalen is, maar ook niet meer ongedaan
gemaakt kan worden, een struikelblok voor iedere afdoende regeling van de
Vlaams-Waalse verhouding. Anderen gebruiken de term 'entiteit', een filosofische abstractie die de niet toepasselijke sociologische begrippen als groep,
collectiviteit, gemeenschap moet vervangen en waarmee slechts het onderscheid
met de andere landsgedeelten of met de 'provincie' wordt aangeduid. 'Une entite
fonctionnelle' preciseert oud-eerste minister Jean Duvieusart, maar welke functie bedoelt hij? De burgemeester van Anderlecht, Henri Simonet, gaat een
stap verder: 'regale des deux communautes'.
Het woord 'communauteit' is nu officieel in gebruik gekomen om Vlaanderen
en Wallonie aan to duiden, soms vergezeld van 'socio-cultureel' of 'linguistisch'.
Oud-minister Victor Larock heeft reeds terecht voorgesteld terug to keren
tot de oude en vertrouwde benaming 'volken'. Maar reeds het gebruik van
dezelfde term voor Vlaanderen en Wallonie gaat nauwelijks op. Historisch
gezien werd het streven naar een Belgische natievorming doorkruist door een
Vlaamse groepsvorming onder impuls van de Vlaamse Beweging. De Walen
leggen er steeds de nadruk op dat het Waalse gemeenschapsbesef slechts ontstaan is als een onvermijdelijk en laattijdige reactie op een lange en diepgaande
evolutie in Vlaanderen. Waarop reageert op zijn beurt Brussel?
Op de vorming van de twee andere gemeenschappen of slechts op een van
beiden? De vraag is belangrijk. Het onderscheid tussen Brussel en Wallonie is
natuurlijk groot. Verkiezingsuitslagen en opiniepeilingen wijzen uit dat de
reactie van de Brusselse bevolking vaak halfweg tussen de Vlaamse en de
Waalse ligt, althans wanneer men de incidentie van de grootstedelijke factor
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kan uitschakelen. Er bestaan ook spanningen tussen de belangen en aspiraties
van de centraliserende hoofdstad en die van het zuidelijke landsgedeelte met
zijn eigen economische structuurproblemen. Er is echter ook een toenemende
frontvorming van de francofonen (Walen en Brusselaars) aan de gang. Brussel
verliest hierdoor zijn differentiatie tegenover Wallonie, zijn aanspraken om als
scheidsrechter to fungeren, en wanneer er eventueel federalisme komt, zijn
recht om als derde deelstaat in de federatie opgenomen to worden. Het brengt
hierdoor echter in de eerste plaats zijn rol en functie als hoofdstad in het
gedrang en het is nauwelijks overdreven to schrijven, zoals Manu Ruys eens in
De Standaard heeft gedaan, dat deze stad „onbewust zelfmoord pleegt". Door
het feit dat Brussel partij kiest, wordt het Vlaams-Waalse conflict gepolariseerd en dus verhevigd en door de solidariteit van Franstalige Brusselaars en
Walen wordt de overigens steeds ver verwijderde mogelijkheid tot een fundamentele en directe verstandhouding tussen Vlamingen en Walen steeds kleiner.
Wie is Brussel?
Maar als Brussel partij Iciest, wie kiest er dan partij? Nogmaals: wat is Brussel? Zijn het de grote, gecentraliseerde nationale administraties, instellingen,
parastatalen en organisaties, die wel in Brussel maar nooit van Brussel kunnen
zijn, om de eenvoudige reden dat het gewicht van het land toch steeds acht
maal groter is dan dat van Brussel? Zijn het de grote financiele groepen waarvan het perspectief niet Brussels maar minstens Belgisch en meestal internationaal is, die in beslag genomen zijn door problemen die hun grondslagen zelf
raken (kolen, staal, Kongo), die onder elkaar minder een geintegreerd 'establishment' vormen dan meestal wordt aangenomen en die, hoezeer hun belangen ook met het voortbestaan van een gevestigde orde samenvallen, zich hiervoor toch niet politiek in kunnen zetten (Schumpeter: „het kapitalisme is niet
heroisch")?
Is het het Brussel van de Brusselse Franstalige pers, waarbij men uit het oog
zou verliezen dat de to Brussel gevestigde Vlaamse dagbladuitgeverijen inzake
oplage en kwaliteit minstens hun gelijken zijn? Is het het Brussel van de publiciteitsagentschappen, die zich toch ook moeten afvragen via welke media zij
de groeiende Vlaamse markt kunnen bereiken? Is het het Brussel van de grote
tertiaire ondernemingen en van de detailhandel, die zich meer en meer herinneren dat de klant koning is, ook als hij Vlaming is? Is het het Brussel van de
grondspeculanten, de aannemers, de bouwers van buildings en parkings, die
toch ook van anderen moeten leven? Het Brussel van de honderdduizend
forensen die dagelijks als vreemdelingen door de galerijen en straten op weg
zijn naar stations waarvan Brussel voor hen slechts een verlengstuk is? Het
Brussel van de Vrije Universiteit, waar het besef, dat de toekomst in Vlaanderen van de wereldbeschouwing die haar reden van bestaan is, de uitbouw van
de Nederlandstalige afdeling vergt, steeds meer de bovenhand haalt op het
bekende vooroordeel: „la libre pensee ne se concoit pas en neerlandais"?
Het luidruchtigst, naast de Franstalige pers, is het Brussel van de gemeentelijke
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politici, die zich bewegen op een politiek niveau dat in Belgie en in Brussel
zeker niet minder laag ligt dan elders, die verdeeld zijn over 19 gemeenten en
door partijpolitieke tegenstellingen en die er nooit in geslaagd zijn de voor de
hand liggende administratieve en technische integratie van de agglomeratie ook
maar een stap dichterbij te brengen.
Er is het Brussel van de nationale staatslieden en politieke figuren, maar van
het twintigtal eerste-ministers en partijvoorzitters die we sedert 1945 hebben
gehad, waren veruit de meesten 'provincialen', met hoogstens drie Brusselse
exponenten: Spaak (en dan nog), Motz en tenslotte Vanden Boeynants. Dit
aandeel van Brussel in de nationale politiek is geringer dan in vroegere perioden, toen de Brusselse leidende groep overigens een onderdeel was van een
bourgeoisie die homogeen was van Veurne tot Virton.
Er is ook het Brussel van de Eurocraten, de ambtenaren van de Europese
instellingen en al de andere buitenlanders die naar de 'reluctant capital' (The
Financial Times), de schoorvoetende hoofdstad van Europa, gekomen zijn en
van wie de Franstalige Brusselaars verwachten dat hun gewicht tenslotte in de
Franstalige schaal van de balans zal komen te liggen. Ongetwijfeld legt deze
groep een neiging aan de dag om aansluiting te zoeken bij de Franstalige
bovenlaag, maar er is minder interpenetratie dan men denkt. De Europese
ambtenaren blijven tenslotte vreemdelingen, die vroeg of laat naar hun land
terugkeren; het zijn geen immigranten die zich in Brussel zullen laten assimileren.
Een gaullistisch, Franstalig Europa zou de vooruitzichten op een volledige
verfransing van Brussel verbeteren, maar vele Franstalige Brusselaars overdrijven de kansen hierop, misvormd als ze zijn door een traditionele, reeds door
het geschiedenisonderricht op de Belgische scholen meegegeven en verder door
de Franstalige Brusselse pers in stand gehouden overschatting van Frankrijk.
Hoe de evolutie verder ook verloopt, Europa is niet te immuniseren tegen een
toenemende penetratie van het Engels als Internationale taal, en daaraan wordt
geen afbreuk gedaan door het culturele minderwaardigheidscomplex dat Duitsers, Italianen en zelfs Engelstaligen wel eens aan de dag leggen tegenover het
Frans. Het besef van de toenemende plaats van het Engels bemoeilijkt trouwens de Belgische verhoudingen: de reeds kleine geneigdheid van de Franstaligen om het Nederlands als tweede taal te leren neemt niettegenstaande alle
officiele aansporingen, nog verder af. Men kan het hun trouwens moeilijk
euvel duiden dat zij de loopbaan van hun kinderen niet in het gedrang willen
brengen alleen maar om bij te dragen tot het precaire voortbestaan van een
staatsbestel dat historisch van zo recente datum is.
Is Brussel tenslotte een quasi-groep, met latente gemeenschappelijke belangen,
allereerst economische? Economische streken zijn steeds moeilijk af te bakenen,
maar de moeilijkheid wordt bijzonder groot wanneer het gaat over de invloedssfeer van een grote stad die bovendien nog de hoofdstad is van een sterk
gecentraliseerd land. Enkele jaren geleden publiceerde het Bulletin van 'Le
Grand Liege' een reeks kaarten van Belgie, op verschillende wijzen ingedeeld
in economische streken; op een daarvan was Brussel vertegenwoordigd door
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een stip met de ironische ondertitel 'La grande region Bruxelloise'. Anderen
hebben het over een economische spil Antwerpen - Brussel, eventueel verlengd
tot Charleroi. Niemand kan zeggen tot waar de doorslaggevende economische
invloed van Brussel gaat. Of moet men uitgaan van de sociologische kenmerken van het grootstedelijk complex en rekening houden met de vestigingsgebieden van verfranste Brusselaars, steeds verder van de stadskern, of met de
consumentenclienteel van de Brusselse distributiesector? Zoals iedere grote stad
heeft Brussel een meer dan proportioneel aandeel in het nationaal inkomen,
een overwicht van de dienstensector (administratie, banken, verzekeringen,
cultuur, ontspanning) in de economische structuur, en als gevolg daarvan grotere bevolkingsgroepen van white collar workers, kaders en zelfs elite. Het
behoud van deze geprivilegieerde positie vormt echter nauwelijks een belang
dat heel de Brusselse bevolking gemeen is en steunt, nogmaals, slechts op
Brussels functie als hoofdstad.
Brussel en de taalvrijheid

Is het mogelijk, voor de ambities van Brussel als hoofdstad en later als deelstaat in een federatie een bruikbare ideologie to vinden? Lange tijd is er de
pretentie geweest, een kruispunt, een bindteken to zijn tussen twee landsgedeelten en twee culturen, en de kandidatuur als Europese hoofdstad werd in het
buitenland nog met dit argument verdedigd. In dezelfde mate waarin Brussel
zijn Franstalig karakter affirmeert wordt deze pretentie echter in het gedrang
gebracht: een politiek van 'faciliteiten' voor de autochtone Vlaamse bevolking
en van 'onthaal' voor de niet-Brusselse Vlamingen kan nog moeilijk volstaan
om van een stad een bindteken to maken.
Er is echter een ander, sterker thema: dat van de vrijheid op taalgebied. Van
Vlaamse zijde zou men er goed aan doen de kracht van dit thema niet to
onderschatten. In heel de geschiedenis van het Westen is de vrijheid altijd een
van de meest bezielende krachten geweest. Een steeds uitvoeriger en gedetailleerder taalwetgeving is niet alleen ogenschijnlijk in strijd met de vrijheid. Het
is ons herhaaldelijk opgevallen dat buitenlandse sociologen die voor het overige de Vlaamse zienswijze in het Belgische probleem bijtreden, uiterst moeilijk
toegankelijk zijn voor het Vlaamse standpunt inzake taalvrijheid. Dat deze
vrijheid voor de Vlamingen in Brussel wordt uitgehold door de sociale druk
die een reeks niet-wettelijke factoren op hun keuze uitoefenen, is ook voor hen
evident, maar minder aanvaardbaar is het dat men de Brusselse leden van een
Vlaamse gemeenschap die in volle opgang is, tegen zichzelf moet beschermen
met een taalwetgeving die in het persoonlijke en gezinsleven ingrijpt. De kwade
trouw waar de Brusselse voorstanders van de taalvrijheid vaak blijk van geven,
neemt niet weg dat zij over een zeer inslaand argument beschikken, dat direct
aansluit bij een algemeen verspreide democratische ideologie. Bij politieke
beslissingen in de overgang naar federalisme zal het, al was het slechts vanwege de druk van de internationale openbare mening, niet mogelijk zijn de
Franstalige Brusselaars politiek onmondig to maken (de Vlaamse Brusselaars
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trouwens evenmin); referendums en dergelijke behoren overigens tot de Internationale praktijk, al moet daar in dit verband onmiddellijk aan toegevoegd
worden dat een volksstemming eerst dan gehouden kan worden wanneer een
evenwicht tussen de pressies gelijke kansen garandeert.
Op zichzelf is federalisme reeds een formule die een groot gedeelte van de taalwetgeving, en in de eerste plaats in het Vlaamse land zelf, van vandaag op
morgen overbodig zou maken. Kan men in deze richting dan reeds niet een
stap verder gaan en zich afvragen of er geen andere middelen zijn om de
Vlaamse positie to Brussel to handhaven dan een taalwetgeving?
Taalwetgeving en Vlaams optimisme

Het is goed hierbij de andere kant to bekijken, met name de onzekerheid van
de Brusselse Franstaligen die schuilgaat achter hun aanmatiging en deze psychologisch verklaart. De Franstaligen in Belgie zijn permanent minoritair in
aantal. De buitenlanders en de Brusselse agglomeratie terzijde latend zijn er op
het ogenblik, op heel weinig na, twee Vlamingen voor een Waal en zelfs indien
de Brusselse agglomeratie volkomen verfranst zou zijn, blijven de Vlamingen
nog lichtjes in de meerderheid. Rekening houdend met de Vlamingen in Brussel wordt deze meerderheidspositie nog groter. Hoe meer gemeenten bij de
Brusselse agglomeratie worden gevoegd, hoe meer Vlamingen er in komen to
zitten. Nu kan men, zoals Henri Simonet, wel volhouden dat de autochtone
Vlaamse bevolking to Brussel in de omgang weliswaar een 'dialect van Vlaamse oorsprong' spreekt maar zich hoegenaamd niet Vlaams voelt. Dit zal echter
grotendeels afhangen van de aantrekkingskracht die Vlaanderen op deze groep
vermag uit to oefenen en van de doelmatige wijze waarop de integratie van
deze groep in de Vlaamse gemeenschap zal worden nagestreefd.
Naast deze autochtone groep zijn er de Vlamingen die om beroepsredenen in
Brussel ingeweken zijn. Zij behoren vaak tot beter gesitueerde sociale lagen,
hun contact met Vlaanderen is groot gebleven en het verfransingsproces heeft
op hen steeds minder vat. Men verlieze niet uit het oog dat voor een verfransing een aantal factoren gelijktijdig aanwezig moet zijn: een grondige kennis
van het Frans (en niet alleen professioneel); professionele activiteit in het
Frans; grote ongelijkheid in de aantrekkingskracht van de Franse tegenover
de Vlaamse, eventueel tegenover andere culturen; soms een uitstoting van de
gedeeltelijk verfransten uit de Vlaamse gemeenschap; associatie van verfransing met sociaal opstijgen en succes in het leven. Deze factoren zijn steeds
minder voorhanden.
De aanwezigheid van 25 of 35 procent Nederlandstalige Vlamingen to Brussel
is niet de enige en misschien niet eens de belangrijkste verklaring van de psychologische onzekerheid bij de Franstaligen. De groep van de verfranste Vlamingen, waarover ook de 'bevoorrechte getuigen' weinig gegevens kunnen verschaffen, is procentueel waarschijnlijk talrijker. Een aanduiding hiervoor vinden we in het grote procent tweetaligen, bijna zonder uitzondering Vlamingen
van oorsprong, dat de talentelling van 1947 uitwees. Hoezeer deze groep ook
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beinvloed wordt door de to Brussel heersende mentaliteit, toch kan men moeilijk verwachten dat de verfranste Vlaming iedere band met Vlaanderen zou
missen en dat hij bijvoorbeeld een taal die hij, zij het onvoldoende, kent, zou
weigeren to gebruiken in zijn contact met andere Vlamingen.
Tegenover deze groep heeft de Vlaamse Beweging een van haar voornaamste
strategische vergissingen begaan. Onder invloed van filologen en pedagogen
werd de stelling verdedigd dat de nadelen van een tweetalig onderwijs steeds
groter zijn dan de voordelen. Deze stelling is wetenschappelijk niet bewezen en
bovendien moet het taalgebruik niet alleen binnen het kader van het onderwijs,
maar altijd in een breder sociologisch verband worden gezien. De tweetaligheid, die op school werd uitgesloten, was in feite aanwezig als een tweetaligheid tussen de Franstalige school en de Nederlandse (of dialect-) gezinstaal.
Geplaatst voor de keuze tussen een Nederlands-homogene en een Frans-homogene school — het ontbreken van een keuze wegens de afwezigheid van Nederlandstalige scholen laten we hier dan nog terzijde — kozen vele Vlaamse
ouders de Franstalige school. Zo werd het onderwijs veruit de belangrijkste
factor van verfransing to Brussel. Het ontbreken van tweetalige scholen sloot
voor de Franstaligen ook de weg of naar een goede kennis van het Nederlands,
die zij ongetwijfeld, zij het ook sporadisch, wensten. Tweetalige scholen hadden
de Vlamingen to Brussel grote diensten kunnen bewijzen, maar hoewel deze
opvatting niet alleen door uiterst gematigde Vlamingen, maar bijvoorbeeld ook
door een Henri Borginon werd voorgestaan, heeft ze het nooit gehaald.
Het verfransingsproces in Brussel gaat wellicht nog voort, maar het is dan toch
aanzienlijk afgeremd. Wat is trouwens verfransing? De Vlaamse Beweging
heeft nooit willen aanvaarden dat iemand kon verfransen (in het beroepsleven
of het gezin) en toch Vlaming en zelfs flamingant blijven. Vroeger was dit
inderdaad ook zeldzaam (hoewel toch niet volledig uitgesloten). Op het ogenblik komt het steeds meer voor.
Franstalige kringen pakken nog altijd graag uit met Vlaamse voormannen die
hun kinderen naar Franstalige scholen sturen, maar als het op 'cases' aankomt,
zijn er ook andere. De obsessie die een vooraanstaand anti-Vlaams publicist in
taalvraagstukken aan de dag legt, begint met zijn huwelijk met een weliswaar
sedertdien verfranste Vlaamse vrouw. De oproepen tot tweetaligheid van een
partijvoorzitter, aan wie overigens zijn slecht Frans verweten wordt, zijn terug
to voeren tot een niet-bereikte tweetaligheid; bij het begin van zijn collegejaren kende hij geen woord Frans, aan het einde ervan geen Nederlands meer.
De bekende Franstalige gemeentepoliticus be yond zich vroeger als ambtenaar
op de Nederlandse taalrol en sprak met zijn moeder het Brusselse dialect, de
enige taal die deze volksvrouw kende.
De verfransing is een onvoltooid proces. Weliswaar schijnt een hervernederlandsing van verfransten vrijwel onmogelijk en vanuit een personalistisch politieke opvatting overigens onverdedigbaar, maar de grenzen tussen volledig verfransten en Vlamingen zijn vaag en in een grote mate beweeglijk. Men hoeft
geen overdreven optimisme over de verdere economische expansie en de culturele en sociale emancipatie van Vlaanderen aan de dag to leggen, om to ver-
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wachten dat deze grens ook zonder taalwetgeving in het voordeel van Vlaanderen kan verschuiven.
Misschien mag hier aan twee precedenten worden herinnerd. In 1960 gingen de
promotoren van de Vlaamse economische expansie ertoe over de klaagmuur to
verlaten en voortaan een — overigens op de feiten gesteund — vertrouwen in
de Vlaamse economische toekomst to manifesteren. Niets kan de Vlaamse economie zowel in het Vlaamse land zelf als bij buitenlandse en Brusselse ondernemers beter dienen dan dit optimisme, zoals de Waalse economie door niets
meer in het gedrang wordt gebracht dan door het daar nu heersende pessimisme. In dezelfde jaren werd in de campagne voor het gebruik van het Nederlands in de Brusselse tertiaire sector de grieventrommel vervangen door een
zakelijke en zelfbewuste argumentatie, direct naar de top toe, en dit leverde
resultaten op die iedereen met het blote oog kan constateren.
In plaats van tegen zichzelf beschermd to worden moeten de Brusselse Vlamingen geintegreerd worden in de Vlaamse opgang. Zij zijn dit reeds grotendeels,
en de professionele positie van vele Vlamingen in Brussel is hierop gebouwd.
De Vlamingen to Brussel moeten ook doelmatiger en moderner geencadreerd
worden: in plaats van flaminganten bijeen to brengen in een bond van streekgenoten of in een of andere vegeterende en mistroostige gettovereniging, moet
men tot de buitenrand gaan van de groep die nog onder een of ander opzicht
Vlaams gebleven is. Politiek is tenslotte gebaseerd op consensus, op het delen
van opvattingen door de massa. Zonder consensus van de Vlamingen to Brussel, van dile Vlamingen, zijn wetten machteloos en blijven Vlaamse schoolgebouwen en theaterzalen leeg.
Vlaanderen heeft Brussel nodig

De aanmatiging van Franstalige Brusselaars in de pers en de gemeentepolitiek
mag de Vlamingen in het Vlaamse land niet aanzetten Brussel los to laten, al
was het slechts om eindelijk eens voorgoed verlost to zijn van deze inderdaad
onverdraaglijke en onverdraagzame groep. Juist zo zouden deze Brusselaars
hun Joel bereiken. Het zou een vergissing zijn de grote massa van de Franstalige Brusselaars eenvoudigweg met deze groep to identificeren. Een tientallen
jaren lang volgehouden beinvloeding van dit publiek met anti-Vlaamse propaganda kan natuurLijk niet zonder effect blijven. Deze propaganda gaat op het
ogenblik nog altijd voort, soms echter alleen omdat politici en journalisten de
anti-Vlaamse vooroordelen van hun kiezers en lezers, die zijzelf in het leven
hebben geroepen, als een gegeven beschouwen waarmee zij rekening moeten
houden om stemmen to winnen en bladen to verkopen. Het succes van deze
propaganda wordt echter ook door enkele andere factoren verklaard. Tegen de
Vlamingen kon hun verbale krachtpatserij en schijnbare onverdraagzaamheid
worden uitgespeeld. En er is het fenomeen van de 'backlash', de weerslag: de
groeiende invloed van de Vlamingen in het land is hinderlijk voor vele Franstaligen, zelfs in hun beroepsleven; deze Franstaligen bevinden zich niet aan de
top, maar in de brede sociale middenmoot, waar o.m. het Front Democratique
des Francophones zijn troepen recruteert.

659

W at is Brussel?

De vraag is echter hoe diep dat alles gaat: de bekende moeilijkheid om niet
alleen de omvang maar ook de intensiteit van opines et attitudes to meten.
Men mag niet uit het oog verliezen dat een anti-Vlaamse stellingname fundamenteel tegen de essentiele belangen van de Brusselaars ingaat. Een grootstedelijke bevolking is psychologisch beweeglijk, vooral als haar samenstelling heterogeen is. Middelmatige compromisoplossingen zijn in het Belgische openbare
leven nog meer in trek dan elders en nog meer dan elders dienen we hier het
woord van Talleyrand voor ogen to houden: „tout ce qui est exagere est
insignifiant". Men kan zelfs nog verder gaan en in het karakter van de Brusselse bevolking een misschien oppervlakkige en nogal sentimentele, maar toch
heel reele verdraagzaamheid zien.
Houdt men met dit alles rekening, dan bestaat er geen reden om Brussel los to
laten. Vlaanderen kan Brussel trouwens niet missen. Het feit dat Brussel zijn
rol als hoofdstad tegenover de Vlaamse 'provincie' niet heeft vervuld, verklaart
grotendeels de sterk provincialistische, kleinstedelijke en semi-landelijke inslag
in de Vlaamse mentaliteit en cultuur. A contrario kan men dit duidelijk maken
aan de hand van zeldzame figuren zoals August Vermeylen en Herman Teirlinck, die niet enkel typische grootstedelingen maar ook typische Brusselaars
waren. Men kan zich misschien voorstellen dat deze grootstedelijke functie
vervuld kan worden door Antwerpen. Deze stad is voor het voortbestaan van
Vlaanderen inderdaad onmisbaar geweest en haar huidige economische expansie verwekt zelfs een minderwaardigheidscomplex bij sommige Brusselaars.
Antwerpen is in sommige opzichten meer cosmopolitisch dan Brussel (Lode
Baekelmans: „Waarom zouden wij verfransen? Wij spreken met heel de
wereld"). Maar van daar tot een hoofdstad blijft er nog een hele weg of to
leggen. In Antwerpen zou ook ontbreken wat in Brussel wel aanwezig is: de
mogelijkheid tot een intense wisselwerking met de Franse cultuur en de voortdurende confrontatie van twee elites, met hun eigen kwaliteiten: de traditioneel
Franstalige en de opkomende Vlaamse.
Federalisme: voor Brussel het uur van de waarheid

Intussen staat het debat over Brussel in het teken van een nakende federalisering die in steeds bredere kringen onvermijdelijk wordt geacht. Is Brussel
hiervoor het grote struikelblok, het onoplosbare probleem? Feiten zijn niet
alleen sterker dan wetten, maar ook dan instellingen. Daarom is het vrijwel
onmogelijk een stedelijk complex van een miljoen inwoners op blijvende wijze
to neutraliseren. Hoe de federale instellingen er ook uit zouden zien, deze
groep zal zich altijd politiek kunnen doen gelden. Maar dan toch slechts
binnen de perken van zijn eigen gewicht (een negende van het land), van zijn
essentieel belang (hoofdstad blijven) en van zijn heterogene samenstelling (zie
boven).
Bij ontstentenis van een duidelijke institutionele geleding van het land wordt
het eigen gewicht van Brussel thans overschat, en wanneer iedereen dit gewicht
overschat, wordt het ook groter: voor Brussel is de invoering van federalisme,
zelfs met drie, het uur van de waarheid.
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Het behoud van de hoofdstedelijke functie zal dan afhangen van de beslissing
van de Vlaamse deelstaat. Kan men zich een ogenblik voorstellen dat deze er
zich meer dan een keer bij neer zou leggen in een belangrijke aangelegenheid
door Brussel in een minderheid van twee tegen een gesteld to worden? Kan
men zich voorstellen dat een Vlaamse deelstaat zich zou kunnen veroorloven
zijn taal- en cultuurgenoten in de hoofdstad verder aan het verfransingsproces
bloot to stellen? De invloed van de Vlaamse gemeenteraadsleden en schepenen
in de Brusselse agglomeratie zou voor een tijd misschien verminderen, maar dit
zou meer dan gecompenseerd worden door de macht en het gezag van de
ministers van de Vlaamse deelstaat. Kan men zich voorstellen dat een Vlaamse
deelstaat op de duur een stad als hoofdstad zou blijven aanvaarden die haar
beleid door anti-Vlaamse vooroordelen zou laten beinvloeden of die cultureel
volledig bij de andere, Waalse deelstaat, zou aansluiten? Kan men in die mate
de enorme krachten onderschatten die het federalisme in Vlaanderen los zou
maken en die de laatste sporen van ieder minderwaardigheidscomplex weg
zouden vegen?
Zelfs in een federalisme met drie zou al heel gauw de feitelijke ongelijkheid
van de drie partners blijken: een partner met een talrijke en groeiende bevolking, een expanderende economie en een gunstige geografische ligging, die
zelfs als zelfstandige staat volkomen leefbaar en regeerbaar zou zijn; een
kleinere partner, Wallonie, die gebukt gaat onder zware economische problemen en voor de keuze staat tussen een verstandhouding met zijn Noorderbuur
(die wij moeten vergemakkelijken) en een opgaan, anders dan in een verbale
chantage, in een veel grotere Zuidelijke nabuur; en een partner tenslotte die
slechts een stad is (en het tijdperk van de stadstaten ligt nu toch al enkele
eeuwen achter ons) en die, als hij zijn functie van hoofdstad verliest, niet eens
geen waterhoofd meer is, maar ineenschrompelt tot lets dat gelijkt op de
gereduceerde koppen die Amazonenstammen als trofeeen van hun vijanden
bewaren.
Tussen deze deelstaten zal altijd een spanning blijven bestaan. Waarom dit
ontkennen en waarom voorhouden dat een staatsrechtelijke formule alles kan
oplossen? In het beste geval zal deze spanning niet verder gaan dan tot mededinging. De Franstaligen in Brussel en in Wallonie zullen misschien nog trachten verder to steunen op de Franstaligen in Vlaanderen, hoewel dezen thans
reeds als factor van gewicht zijn uitgeschakeld. De Vlaamse deelstaat zal een
aantrekkingskracht uitoefenen op de Vlamingen in Brussel, en zelfs in Wallonie. De grootste aantrekkingskracht zal uitgaan van die collectiviteit die het
voorspoedigst, het meest dynamisch, het best geordend en tevens het meest
vrij is.

Radical Theology in America
S. Trooster S.J.

Sinds een goed jaar is de Amerikaanse 'God is dood'-theologie ook bij ons in
ruimere kring min of meer bekend geraakt. De bizarre aanduiding 'God-isdood-theologie' alleen al verwijst naar een geloofsdenken van provocerende
aard; want wie gaat nu in ernst 'godgeleerdheid' verspillen aan een God die
werkelijk 'dood' is? Hetzelfde geldt voor het begrip 'christelijk atheisme'
waarin Thomas Altizer zijn visie presenteert. „God is dood", dit kan van alles
betekenen: afwijzen van een verouderd Godsbeeld, dat geprojecteerd werd
vanuit 's mensen onvermogen het levee in deze wereld to overzien en to beheersen, Godsbeeld „naar mensenmaat gesneden"; afwijzen van een beleving van
het christendom die voor het huidige levensgevoel onmogelijk geworden is,
„einde van het conventionele christendom" (W. H. van de Poly; aannemen
van een 'atheistische' levenshouding, waarin de mens de volle verantwoordelijkheid op zich neemt voor de eigen wereld, „etsi Deus non daretur — alsof
God niet bestond" (D. Bonhoeffer, die de huidige Amerikaanse 'Radical Theology' sterk beinvioedt). Dit alles en nog meer kan de kreet 'God is dood'
betekenen. Maar gemeenschappelijk in deze wijze van denken is de poging
een volkomen vernieuwde geloofsbezinning to ontwerpen, die niet slechts
aanpassing van traditionele structuren aan de nieuwe tijd inhoudt, maar die op
basis van een totale breuk met deze traditie — Altizer citeert zelfs niet meer
de H. Schrift maar alleen 19e-eeuwse atheisten — volkomen nieuwe wegen
zoekt naar de fundering van een christelijk leven in volle — binnenwereldse —
verantwoordelijkheid voor mensen en wereld.
'Radicale theologie' verwijst ook naar een keiharde wijze van gelovig denken.
Nu zijn profeten nooit bepaald zachtzinnige lieden geweest. En de profeten
van de nieuwe tijd vertonen doorgaans een royaal tekort aan gevoel voor humor
en voor de betrekkelijkheid der dingen. Maar wat deze Amerikaanse 'Radical
Theology' soms laat zien en horen, doet nu en dan onwillekeurig denken
aan pistoolschoten en het betere goof- en smijtwerk uit de wild-west-films van
onze jeugd. Tijdens het lezen van Altizer is volkomen spontaan het beeld in
de herinnering gevallen van de overmatig met spieren gezegende jongeman die
net iets to achteloos tegen een houten paal aanleunde, en zie, het hele huis
stortte in elkaar.
Toch mag deze — voor ons gevoel to harde — wijze van denken en verkondigen
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ons niet de ogen sluiten voor het belang van deze meest recente stroming in
het theologisch denken. Al bij al vertegenwoordigt zij een moedige poging van
doorgaans nog zeer jonge lieden het christen-zijn zo levend mogelijk to situeren
in deze tijd en in de naaste toekomst. De fouten erin — grove blunders soms —
mogen rustig geboekt worden op tekort aan ervaring. De poging zelf lijkt
nadere bezinning alleszins waard. Trouwens, uit hetgeen volgt moge blijken
dat ook onder de 'God is dood'-theologen geen eenstemmigheid leeft. Nu deze
'Radical Theology' ook bij ons in ruimere kring bekend is geraakt, lijkt het
daarom nuttig enigszins op de hoogte to blijven van hetgeen er uit deze hoek
aan gedachten overkomt. Enige in los verband binnengekomen publikaties uit
de laatste tijd geven aanleiding tot het opmaken van een tussentijdse balans.
Daar is allereerst The Gospel of Christian Atheism van Thomas J. J. Altizerl.
Op de omslag van het boekje, onmiddellijk onder de titel, de waardering van
een zekere R. M. Brown: „Het is geen evangelie, het is niet christelijk, en het is
geen atheisme. In een poging 'de dood van God' to vieren slaagt dit boek er
alleen in de dood van de 'God is dood'-theologie aan to tonen". Waarvan akte!
De grootste isegrim kan het boekje nu lezen om er zich eens lekker aan to
ergeren.
De kern van Altizers 'radical theology' vormt een poging het mysterie van de
'incarnatie', de 'menswording van God' („incarnatie van de Geest" schrijft hij
zelfs, pp. 41 - 42), to benaderen met behulp van de gedachte van de 19e-eeuwse
filosoof G. F. W. Hegel over de Geest die zich van zichzelf vervreemdt om tot
bewustzijn van zichzelf to komen. In het mysterie van zijn menswording heeft
God als in-zichzelf-bestaande, autonome Geest, als Schepper en Heer, zichzelf
'ontkend' en 'vernietigd', en „heeft Hij volledig en definitief opgehouden to
bestaan in zijn oorspronkelijke vorm . . . . God is zelf vlees geworden: niet
langer bestaat God als transcendente Geest of souvereine Heer". Zo is God in
zijn menswording werkelijk gestorven; het kruis is daarvan de zichtbare bevestiging (pp. 66 - 67). God die „eens zichtbaar en werkelijk was als Schepper en
Heer", is „Jezus geworden" (p. 98). Geloof in Gods menswording is daarom
geloof in de dood van God. Erkennen van deze dood Gods is christelijke
geloofsbelijdenis bij uitstek, gebaseerd op het diepste verstaan van het evangelie (p. 102).
Herhaaldelijk en met duidelijke nadruk wordt het geloof in Jezus' verrijzenis
afgewezen als symptoom van de hardnekkige tendens deze 'historische dood
van God' niet ernstig to nemen: het geloof in de „movement of incarnation",
het definitief en onherroepelijk „afdalen van God zelf in het menselijk vlees",
dit geloof wordt teniet gedaan door „de werkelijkheid van deze dood Gods op
to heffen in het visioen van een opstanding" waarin de „verrezen Christus van
het christendom weer Heer is en wereldlogos", terugkeer tot en „verschijning
van de geheel-andere God" (p. 43; cf. 53, 103, 120). Daarom mag Christus ook
niet 'Zoon Gods' of 'verrezen Heer' genoemd worden: dit is ontkennen van
incarnatie en kruis, dit is de 'Antichrist' (pp. 133 - 134).
1 Thomas J. J. Altizer, The Gospel of Christian Atheism, Westminster Press, Philadelphia,
1966, 158 pp., $ 1.75.
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Zo betekent Gods dood in zijn incarnatie ook verlossing: „God heeft opgehouden to bestaan als in-zichzelf-bestaand en autonoom wezen, en de nieuwe mens
die in Jezus geboren is, is door de dood van God bevrijd van neerdrukkende
macht en iedere vreemde werkeliikheid, die tegenover of buiten mens-zijn zou
staan . Nu komt een nieuwe mensheid op, die zich aan de onmiddellijke
actualiteit van het tegenwoordige kan geven als gevolg van de bevrij ding van
het eens en voor altijd gegeven-zijn van een oorspronkelijk en tegenovergesteld
wezen" (pp. 73 - 74); bevrijd van „iedere vreemde en levenloze voorstelling van
Christus' (p. 134); „een nieuwe mensheid die bevrijd is van alle transcendente
normen en zingeving" (pp. 73 - 74, cf. 107).
Wat in Christus als eerste gebeurd is — Gods dood als historisch feit — zet
zich voort in de geschiedenis: het komen van het koninkrijk Gods als voortschrijdende verwereldlijking Gods; zodat de 'radicaal profane geschiedenis'
gezien moet worden als „voltooiing van de incarnatie" (p. 109), en 'geloven' in
een 'volledig geincarneerde Christus', d.w.z. een 'volkomen eigentijdse Christus'
niets anders lijkt dan geloven in het leven van deze tijd (pp. 138 - 139).
Wel, dat klinkt dan 'radicaal' genoeg zou ik zo zeggen! En op het eerste gezicht schijnt bovengeciteerde Brown gelijk to krijgen. Maar dan mag toch wel
opgemerkt worden dat Altizer niet al to nauwkeurig is in zijn formuleringen,
dat hij zijn bronnen — de 19e-eeuwse vrijdenkers W. Blake, G. Hegel en Fr.
Nietsche, die hij voor deze gelegenheid tot 'radical Christians' doopt bijzonder achteloos aanhaalt tot ondersteuning van zijn eigen ideeen, en dat hij een
onbedwingbare behoefte toont de zaken op de spits to drijven. Men moet een
en ander beslist met het befaamde korreltje zout nemen. Doet men dit, dan
ontdekt men — zij het verspreid — ook andere uitlatingen. Zo zegt hij meermalen dat God niet 'verdwenen', 'weggevaagd' is in het mysterie van zijn incarnatie (p. 88, 103). Het 'samenkomen van de tegengestelden', heilig en profaan,
wordt niet bereikt door 'vernietiging' van het heilige; er is eerder sprake van
een opgaan van beide in de verwerkelijking van een nieuwe eenheid (pp. 46 47; 82 - 83). Altizer bedoelt vermoedelijk zelfs een nieuw verschijnen van het
heilige midden in het profane bestaan. Meerdere malen spreekt hij ook met
evenveel woorden van een volkomen eenworden van God en mens in Christus,
dank zij de dood van God in zijn menswording (p. 72, 73 en 131). En tenslotte
rijst meermalen het vermoeden dat alleen sprake is van onze huidige Godservaring.

In zijn boekje The 'Death of God' Controversy2, dat een serene, zij het kritische analyse bevat van de gedachten van vooral drie 'radicale theologen',
William Hamilton, Paul van Buren en Thomas Altizer —, in dit boekje heeft
Thomas W. Ogletree de positieve uitingen in Altizers gedachtengang royaal
gehonoreerd en breed uitgemeten. Tenslotte gaat het hem om een beleving van
het christen-zijn in volle verantwoordelijkheid voor het leven van nu en in de
naaste toekomst. Het 'cultuurverschijnsel' van 'Gods dood' in onze technische
en getirbaniseerde samenleving moet volkomen ernstig genomen worden. Daar2 Thomas W. Ogletree, The 'Death of God' Controversy, SCM Press Ltd., London, 1966,
96 pp.,
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om tracht Altizer aan to tonen dat deze 'dood van God' werkelijk niet een
voorbijgaand fenomeen van deze tijd is, maar in feite reeds exemplarisch voltrokken in de menswording Gods in Christus; zodat wij moeten 'geloven' in
die dood van God. De fouten in de uitwerking van Altizers denken over de
'menswording Gods' en over de verrijzenis van onze Heer mogen de waarde
van zijn grondintultie niet uit het oog doen verliezen: de poging het christelijk
leven to laten normeren vanuit Gods menselijkheid, in Christus ons verschenen.
Ogletree probeert het begrip 'dood van God', op het mysterie van Gods incarnatie toegepast, nog to redden met erop to wijzen dat wij in het gewone spraakgebruik ook van 'sterven' spreken, wanneer wij ontwikkeling willen aanduiden:
willen wij volwassen worden, dan moet het kind in ons 'sterven'. Zo zou het
'sterven van God' in het mysterie van zijn menswording ontwikkeling kunnen
aanduiden in zijn zijn-voor-ons-mensen. Of, zoals Altizer zelf eenmaal suggereert: Gods 'zelfvernietiging' in Christus is uittreden uit een gelsoleerd bestaan
tot zelfmededeling (p. 125).
Wat daarvan zij, zeker is dat de dubieuze 'christologie' van Altizer in een
groter geheel functioneert. En men kan Ogletree bijvallen, dat de man er recht
op heeft dat zijn eigenlijke bedoeling nog eens benaderd wordt vanuit een aanvaardbare visie op het mysterie van de incarnatie. Zijn gedachten zijn inderdaad erg onrijp; zijn grondintultie verdient nadere bezinning.
In zekere zin heeft Gabriel Vahanian deze bezinning op zich genomen in zijn
meest recente boek No Other God3, een bundeling van tegen de achtergrond
van zeer uiteenlopende — soms moeilijk aan to voelen — situaties geschreven
publikaties. Daarin gaat hij misschien nog scherper dan Altizer to keer tegen
een verstard Godsbegrip en tegen de Kerken die in hun institutionalisering de
exponenten daarvan zijn. God is dood Vahanian is bij mijn beste weten de
eerste geweest die de 'dood van God' als motief binnen het christelijk geloofsdenken heeft ingevoerd maar de Kerken willen dit niet weten en gaan
onbekommerd op de oude voet voort. Tegen Altizer echter stelt Vahanian met
de meeste nadruk dat deze 'dood van God' alleen 'cultuurverschijnsel' is, het
feit dat de mens van vandaag ervan overtuigd is dat hijzelf de zin en de ordering van zijn wereld bepaalt, en niet God. Dat God niet meer nodig is om de
gang van zaken in onze wereld to verklaren. Dat 'God' daarom niet meer
gebruikt kan worden om de eigen verantwoordelijkheid voor mensen en wereld
to ontvluchten. Maar daarmee is de 'dood van God' nog geen kernpunt van
christelijke geloofsbelijdenis geworden. Gaat men Gods dood z6 verabsoluteren, dan zit men met een nieuwe 'afgod' to kijken, zegt Vahanian. Het christelijk geloven moet inderdaad in levende dialoog treden met de atheistische
cultuur van het ogenblik, daarin de 'dood van God' ernstig nemen; maar dat
kan alleen in het geloof aan de 'levende God' die zich in Christus geopenbaard
heeft. Wij kunnen de hoofdgedachte van Vahanian, die steeds weer in de
nogal van elkaar verschillende benaderingen naar boven komt, als volgt samenvatten: de tot een afgodsbeeld versteende God van het traditionele christen3 Gabriel Vahanian, No Other God, George Braziller, New York, 1966, XII ± 114 pp.,
$ 4.—.
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dom, de God die de mens in zijn dienst onttrok aan de verantwoordelijkheid
voor zijn wereld, deze God is dood; maar zo is ruimte ontstaan voor de
'levende God', de „God en Vader van onze Heer Jezus Christus", de God die
ons steeds nabij is in Christus en midden onder ons levend in het getuigenis
van eschatologische verantwoordelijkheid van de christenheid voor mensen en
wereld.
Dit geloof in de 'levende God' echter kan slechts bestaan in het geloof in
Christus als „God's empirical reality" (p. 33). In deze — naar mijn smaak
gelukkig gekozen — formulering keert dan de benadering van Christus als
heilsgebeuren van Gods zelfopenbaring aan ons mensen, zoals die in de theologie van K. Barth en P. Tillich is uitgewerkt, nu in de 'God is dood'-theologie
terug. Vahanian kan niet genoeg waarschuwen: zonder God wordt Jezus hoogstens een „vervangingsmiddel voor God" (p. 34), „zonder God wordt Jezus op
zijn best een afgod" (p. 31). De „secular relevance" van het christelijk geloof
wordt zo alleen maar ondermijnd; wij blijven steken in puur 'secularisme' (p.
31). „Aan het kruis is niet God uit de wereld verdreven, maar onze afgoden
. . . . Daarom, in plaats van de weg tot Jezus vrij to geven, sluit de dood van
God (als geloofsgegeven verstaan) haar hermetisch af" (p. 30).
Trouwens, behalve tegen het 'Christian Atheism' van Altizer neemt Vahanian
ook stelling tegen het 'secularism' van Harvey Cox; en zelfs tegen het 'religieloze christendom' van D. Bonhoeffer (wiens intuitie hij waardevol acht, maar
de verwoording ervan bedenkelijk); tenslotte wordt ook duidelijk afstand
genomen van de gedachten van bisschop J. A. T. Robinson (hoewel diens naam
niet een keer genoemd wordt).
Dit laatste nu heeft mij aanvankelijk even in verwarring gebracht. Want in de
vaderlandse literatuur wordt Vahanian steeds in een adem genoemd met lieden
als Altizer en Hamilton, die hij in zijn No Other God zo scherp aanvalt. Zo
b.v. in Dr. W. H. van de Pol, Het einde van het conventionele christendom4
(pp. 72 - 74). Kennelijk liggen in Amerika de zaken toch iets meer genuanceerd
dan men hier wil. Thomas Ogletree heeft Vahanian dan ook consequent buiten zijn bespreking van de 'Radical Theology' gehouden (hetgeen verantwoord
wordt in zijn eerste hoofdstukje, pp. 21 - 23).
Een andere bron van verbazing is geweest, dat men op iedere bladzijde van
Vahanians boek de beslissende invloed van theologen als K. Barth, R. Bultmann en P. Tillich overduidelijk speurt. Trouwens ook Th. Altizer getuigt
uitdrukkelijk van de beslissende invloed van Tillich op zijn denken (p. 10).
Maar zegt niet Prof. v. d. Pol meermalen dat de theologie van deze manners —
althans in het licht van de nieuwe Amerikaanse theologie — „op een teleurstelling, zo niet een mislukking is uitgelopen", en dat daaraan een 'eindpunt'
is gekomen? (o.a. p. 337). Toegegeven, Barth en Bultmann zijn momenteel
hoogbejaarde lieden, Paul Tillich is reeds overleden; zij hebben de fakkel doorgegeven in jongere handers. Momenteel worden de consequenties getrokken uit
hun werk, soms zeer radicale. Maar ik zou daaruit niet graag besluiten dat
4 Dr. W. H. van de Pol, Het einde van het conventionele christendom, J. J. Romen &
zonen, Roermond-Maaseik, 1966 2 , 384 pp.
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hun theologie daarmee heeft afgedaan. Het laatste werk van Vahanian getuigt
al to luid van het tegendeel.
Laat ik hier haastig aan toevoegen dat deze opmerking slechts een detail betreft van het boeiende en knappe boek van Prof. v. d. Pol, waarin hij „op
grond van een zo alzijdig mogelijk onderzoek een antwoord (tracht) to geven
op de vraag, hoe het komt, dat het conventionele christendom dusdanig ondermijnd is, dat wij de ineenstorting ervan beleven"; dit „met behulp van de
fenomenologische methode" (p. 20).
Maar mogelijk is uit het bovenstaande duidelijk geworden dat lezing van de
originele publikaties van de Amerikaanse 'Radical Theology' naast een studie
als die van v. d. Pol nuttig blijft. Juist omdat dit zulke belangrijke nuances
aanbrengt in beoordelen en hanteren van de befaamde 'God is dood'-theologie.
Het kan ons behoeden voor wat Vahanian in zijn inleidend hoofdstuk noemt:
een al to 'luidruchtige lijkschouwing' van God.
In dit verband lijkt het nog de moeite waard het merkwaardige antwoord van
Th. Ogletree samen to vatten op de vraag of de 'God is dood'-theologie van
Altizer c.s. meer dan een voorbijgaand verschijnsel, een 'rage' is: „Ook al
kunnen de 'radicale theologen' er geen aanspraak op maken de belangrijkste
stroming in de christelijke theologie to vormen", zegt hij, hun werk kan toch
het nodige bijdragen tot het ontwikkelen van een eigentijds geloofsdenken,
dat zich vooral moet bezig houden met „een interpretatie van het christelijk
geloof in begrippen van binnenwereldse verantwoordelijkheid" (pp. 86 - 87).
In Amerika zelf acht men kennelijk het laatste woord nog niet gesproken.

Defensie en Democratie
H. W. Tromp

Een inleiding in de militaire sociologie
Rolf R. Bigler's Der einsame Soldat dateert van 1963. De Nederlandse editie
wordt ingeleid door Prof. van Doorn, die samen met de Lt. Kol. Mantz (KMA)
de tekst enigszins bewerkte en het notenapparaat uitbreidde met vooral voor
Nederland relevante literatuurl.
Bigler is Zwitsers reserveofficier en journalist met enige sociologische kennis;
„hij heeft van beide marginale posities een welhaast optimaal gebruik gemaakt"
meent van Doorn in zijn inleiding. De combinatie schijnt nogal belangrijk to
zijn, want ook de veel geciteerde S. L. A. Marshall is brigadegeneraal naast
auteur, terwijI ten onzent het fenomeen Dr. Broekmeijer, generaal-majoor der
Koninklijke Luchtmacht, als wetenschappelijk publicist in militaire kringen
groot aanzien geniet, in wetenschappelijke kringen daarentegen op een groot
militair gezag kan Bogen. Ik vind dat niet onbelangrijk. Het zou wel ems kunnen zijn dat juist de militaire positie van de auteur v6Orwaarde is voor het
acceptabel worden van sociologische of andere theorieen in militaire kringen.
Een indruk die ook door Biglers herhaalde historische schetsen over de betrekkingen tussen sociale wetenschappen en militaire organisaties wordt bevestigd.
De kernstelling van het boek wordt door van Doorn in zijn voorwoord pregnant samengevat. „De organisatie, de vorm van de krijgsmacht kan uiteindelijk
slechts worden afgeleid uit het doel, de functie van de krijgsmacht" (p. IX).
Op p. 234 van het boek citeert Bigler de Berlijnse hoogleraar Renate Mayntz
als volgt: „Kan een does van de organisatie niet worden ontleed in constant
blijvende taken, ma.ar vereist het aanpassing van de werkzaamheden aan voortdurend wisselende situaties, improvisatie en het zoeken naar nieuwe middelen
en wegen, dan kan een permanente regeling alleen een remmende uitwerking
hebben en het aanpassingsvermogen en het succes van de organisatie verminderen"2 . Wie dat leest en de militaire organisatie van binnenuit kent, heeft
Biglers voornaamste probleemstelling meteen voor ogen. Ook Marshall beweert
in Men against fire dat „ons opleidingssysteem en onze opvatting van gevechtsdiscipline nog altijd berusten op de inzichten van de achttiende eeuw, ofschoon
1 R. Bigler, De Naamloze Soldaat. Een sociologische schets van de militaire organisatie.
Universitaire Pers, Rotterdam, 1966, 225 pp., f 15.--.
2 Renate Mayntz, Soziologie der Organisation. Hamburg 1963, biz. 86.
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wij oefenen met de wapens van de twintigste en geloven, dat wij werken volgens
moderne militaire ideeen"3. De resultaten zijn er dan ook naar: zo maakt
hoogstens 25% van de soldaten op een middelmatig zware gevechtsdag gebruik
van de wapens, en ging gedurende de oorlog in Korea meer dan een derde van
de Amerikaanse krijgsgevangenen door de knieen en collaboreerde op een of
andere wijze met de vijand.
Biglers bezwaren richten zich tegen de volkomen verouderde opvattingen waarop de militaire organisatie in feite nog steeds is gefundeerd, tegen de achterhaalde en onjuiste sociologische theorieen waarvan gebruik wordt gemaakt (als
er al van enig sociologisch inzicht gebruik wordt gemaakt) en tegen het ontbreken van voldoende sociologen in de militaire organisatie. Hij noemt daarbij
The American Soldier, de nooit uitgewerkte verzameling van empirische onderzoekingen gedurende de tweede wereldoorlog, die volgens hem nauw aansluit
op de participerende observaties van Marshall. Hij schijnt soms de sociologen
to verwijten dat ze niet meer aandacht aan de militaire organisatie hebben
gewijd, terwijl ik geloof, dat het meer aan die organisatie ligt: die heeft maar
weinig interesse getoond voor de sociale wetenschappen in het algemeen.
Voor de beroepsmilitairen van de oude stempel — en met een verouderd oorlogsbeeld voor ogen — is het niet zo gemakkelijk to geloven, dat sociologen,
psychologen of zelfs politicologen wel eens iets belangrijks zouden kunnen
bijdragen aan de efficiency van een organisatie die door militairen wordt
gevormd. Bigler releveert in dit verband een paar aardige cijfers uit The
Ineffective Soldier (een driedelige studie uit 1959, ondernomen op verzoek van
Eisenhower ter lering van yolk en overheid): de Amerikaanse strijdkrachten
moesten gedurende de oorlog in totaal 2.354.000 man om verschillende redenen
uit de dienst ontslaan: bijna 500.000 kreeg een psychische instorting (shock).
Oak generaal Patton verkeerde nog in de mening dat iemand met shock een
lafaard was, en diende tijdens een ziekenbezoek een „beklagenswaardige oorlogsneuroticus" een aantal 'sanerende' oorvegen toe. (Bigler op p. 50, 51).
Het is overigens merkwaardig hoe snel een boek verouderd kan raken. In 1963
gaf het verschijnen van Der einsame Soldat aanleiding tot uitvoerige besprekingen; ook in Streven, waar de majoor Vierkant een uitgebreid artikel wijdde aan
de problematiee. Nu is het 1967, en Biglers boek maakt op mij een al wat
achterhaalde indruk. Waar hij tegen ten strijde trekt is een mentaliteit die nog
wel bestaat en die zeker kwantitatief niet moet worden onderschat, maar waarvan de invloed afneemt. De trend is omgekeerd. De militairen die met de hoogste verantwoordelijkheid zijn belast, kennen de problemen. Ze weten dat het
onzin is de gehele legerorganisatie to funderen op 'discipline' omdat de effectiviteit tijdens oorlogshandelingen niet meer afhangt van discipline maar van de
integratie van de kleine groep. Ze weten dat de motivatie van de 'naamloze
soldaat' niet berust op ideologische peilers als b.v. vaderlandsliefde, communisme, rassenhaat, of religie, maar dat zijn feitelijke positie in de militaire eenheid
waarvan hij deel uitmaakt beslissend is. Biglers frontale aanval op het 'dogma
3 S. L. A. Marshall, Men against fire. New York 1947.
4 J. Vierkant, Kentering in het militaire denken, in Streven, januari 1965, pp. 366 - 380.
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van de discipline' is ongetwijfeld gefundeerd, en wat hij erover to zeggen heeft
zou verplichte lectuur moeten zijn voor veel beroepsmilitairen van de oude
stempel. De moeilijkheid is dat degenen die het zouden moeten lezen, op dergelijke lectuur geen prijs stellen. Maar dat is misschien ook een van de redenen,
waarom ze het in de moderne militaire organisatie niet ver meer brengen.
De relatie tussen 'oorlogsbeeld' en militaire organisatie

Het kan zijn dat ik daarmee in het algemeen een to optimistisch beeld geef van
wat er aan sociologische wetenschap in de huidige opzet van de militaire
organisatie al is gerealiseerd. De weg is lang, en de tijd is kort, maar men heeft
zich op weg begeven. Een instituut als het Hilversumse 'Studiecentrum voor
Militair Leiderschap' bestaat sinds 1960, evenals het bureau 'Voorlichting,
Vorming en Psychologische Oorlogsvoering' van het Hoofdkwartier van de
Koninklijke Landmacht. Belangrijker nog acht ik de wijzigingen in de opleiding
aan de Koninklijke Militaire Academie. Het kan desondanks zijn dat de evolutie die hiermee op gang is gekomen, door de ontwikkelingen wordt achterhaald;
dat m.a.w. de structurele veranderingen die het onvermijdelijke gevolg zullen
zijn van het opnieuw doordenken van doelstelling en organisatie van de krijgsmacht, to laat zullen komen. Het is een log apparaat, en veranderingen zijn niet
gemakkelijk to introduceren, laat staan door to voeren.
Belangrijker dan de aspecten die Bigler, Marshall en de sociologische studies
van Stouffer e.a. (ten onzent van Doorn) hebben belicht, lijkt mij echter ml het
probleem waaraan Bigler voorbijgaat: nl. de taak van de krijgsmacht. Van
Doorn die in zijn voorwoord het boek een kritische inleiding meegeeft, heeft er
m.i. terecht op gewezen, dat „voor Bigler nog uitsluitend de krijgsmacht lijkt to
bestaan, die het vaderland dient en het grondgebied verdedigt". Hij noemt het
boek dan ook progressief in de aanbeveling van middelen, maar conservatief
in het stellen van doeleinden. „Hoe genuanceerd en scherpzinnig hij in zijn
oordeel over de interne problematiek ook is, de externe, uiteindelijk politieke
problematiek van het leger van de toekomst heeft zich aan zijn blik onttrokken" (p. XI).
Dat is begrijpelijk, want Bigler is een Zwitser. Het loyaliteitsconflict dat voor
het Nederlandse leger bestaat, kent hij niet. Van Doorn wijst daarom op de
drievoudige loyaliteit die zich niet altijd gemakkelijk in militaire vormen laat
combineren; de loyaliteit aan staat en volk, de loyaliteit aan de democratische
orde (geconcretiseerd in een bondgenootschap) en de loyaliteit aan de wereldgemeenschap „die trouw insluit aan de doeleinden van de Verenigde Naties.
In puur militaire termen betekent deze drievoudige loyaliteit het samengaan
van een nationaal, een bondgenootschappelijk en een (zeer ten dele) potentieel
internationaal leger. Voor de Nederlandse strijdkrachten is dit samengaan al
geen theorie of toekomstmuziek meer, maar een stuk van de ingewikkelde
realiteit waarmee men to maken heeft".
Het is met name deze problematiek die op dit ogenblik de grootste aandacht
vraagt. Biglers boek gaat erover, hoe het 'moderne' leger zijn organisationele
structuur onvoldoende heeft aangepast aan de feitelijkheid van de moderne
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oorlogvoering en hij hekelt scherp atavismen als groetplicht, officierseed, exercitie, en alles wat met de kadaverdiscipline to maken heeft. Het grote lichtende
voorbeeld is voor hem natuurlijk het Israelische leger. Er valt overigens weinig
in to brengen tegen de hoofdlijnen van zijn betoog. Als er kritiek gegeven moet
worden op Bigler, dan is dat niet op de juistheid van zijn visie, maar op de
richting ervan. Stilzwijgend pleit hij voor een reorganisering van de krijgsmacht die een grotere effectiviteit van die krijgsmacht waarborgt, op grond
van wat er ondertussen bekend is door sociologische, psychologische, medische
e.a. onderzoekingen — maar het oorlogsbeeld dat hij daarbij voor ogen heeft.
lijkt to zijn getekend door Korea, de Sinai-campagne, de eerste en de tweede
wereldoorlog; m.a.w. de grote, conventionele oorlog. De vraag naar de werkelijkheid van de toekomstige oorlog wordt door hem niet voldoende onderzocht.
Aan het eind van het eerste deel blijkt hij dan ook weinig kaas to hebben
gegeten van de recente studies over het fenomeen oorlog: „Er bestaat geen
theorie van de oorlog" (p. 71). De enigen die hij het citeren waard acht
zijn Steinmetz (Soziologie des Krieges van . . . 1929) en Bouthoul (1951,
1953)5. De „relevante tendenties van de moderne oorlogvoering" worden vervolgens in enkele bladzijden afgedaan: „Zolang echter de door mensenhand op
gang gebrachte ondergang van de wereld uitblijft en oorlogen ook verder met
niet-atomaire wapens worden uitgevochten, blijft de zorgvuldige aanpassing
van het militaire instrument aan de gevechtsleiding een gebod, waarvan het
niet in acht nemen catastrofale gevolgen kan hebben" (p. 76). En daarom praat
Bigler slechts zijdelings over de nucleaire oorlog. Eigenlijk laat hij die mogelijkheid verder buiten beschouwing.
Nu is dat misschien niet eens zo ireeel. Het kan best zijn, dat de oorlogen van
nu, en van de nabije toekomst, in meerderheid conventionele oorlogen zullen
zijn. Maar ik heb daar geen vrede mee (in een dubbele betekenis). Ik kan me
voorstellen dat het gehele oorlogsbeeld vervangen wordt door wat Possony een
'conflictspectrum' noemde, en wat door Kahn zo voorbeeldig is geconcretiseerd in zijn escalatieladder 6. In het spectrum van een conflict neemt de conventionele oorlog een betrekkelijk kleine plaats in; op de escalatieladder van
Kahn speelt de grote conventionele oorlog pas in een zeer laat stadium — een
zeer hoge trap van intensiteit van het conflict — een rol. Natuurlijk betekent
dat niet, dat staten geen aandacht meer zouden moeten schenken aan het tot
op de hoogste graad van efficiency brengen van hun conventionele oorlogspotentieel. Daarover gaat het boek van Bigler en daarvoor doet hij een aantal
suggesties. Maar als Possony, Kahn, e.a, het bij het rechte eind hebben, dan
dienen staten minstens evenveel aandacht to besteden aan de andere delen van
het spectrum, aan de andere treden van de ladder (zolang ze tenminste nog een
nationale defensie menen to moeten beheren).
Dat betekent eigenlijk een uitdieping van de 'flexible response' theorie. Die
5 Over de wetenschappelijke waarde van de theorieen van Bouthoul heeft Thurlings onlangs
het nodige gezegd. Geciteerd in Streven, aug. - sept. 1966, Een strategie van de vrede,
p. 1029.
6 Herman Kahn, On Escalation. Metaphors and scenarios. New York 1965. Zie ook
Streven, november 1965, p. 109 e.v.
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houdt immers in, dat je je arsenaal van defensie-middelen niet moet beperken
tot alleen de mogelijkheid tot nucleaire vergelcling. Want evenmin als de
politieagent het gezag doeltreffend kan handhaven als hij uitsluitend een kanon
tot zijn beschilcking heeft, kan een staat zich tegen agressie verdedigen als het
enige middel een atoombom is. Je schiet niet met een granaat op een fietsendief, je zet geen kernwapens in tegen een relletje of een grensoverschrijding.
Al evenmin kan een staat doeltreffend reageren op bv. subversieve acties, op
propaganda, op stoorzenders, op diplomatieke stappen, uitsluitend met de
dreiging van een conventioneel militair geweld. Er is een hele reeks van
mogelijkheden om in een conflictsituatie voordeel to behalen en de ander tot
opgeven to dwingen. Het gebruik maken van fysiek, militair, conventioneel
dan wel nucleair geweld behoort tot die mogelijkheden, maar meestal tot de
kostbaarste, gevaarlijkste, minst effectieve en daarom minst waarschijnlijke.
Nu dat inzicht is doorgebroken, is to verwachten dat er ook gebruik van zal
worden gemaakt. Het is erg gemakkelijk, Kahns On escalation of to doen in
termen van moreel of immoreel. Doch niet de ethiek, maar de verwachte doeltreffendheid beslist over het gebruik van een wapen, of een strategie. De
militairen die to maken kregen met de 'revolutionnaire oorlogvoering' a la
Mao Tse Toeng en Giap, schijnen aanvankelijk ook morele reacties to hebben
vertoond. Maar wie het eerst zijn organisatie aanpast aan nieuwe (technische
of andere) mogelijkheden, blijkt de beste strateeg, en er is een grote kans dat
de ideeen van Su Tzu, Mao, Giap, alsook Possony en Kahn het oorlogsbeeld
van de toekomst bepalen.
Bigler is dat verschijnsel niet ontgaan, al blijft zijn denken steken in de historie.
Hij hanteert de Langemarck-episode en de Maginot-catastrofe als voorbeeld.
,Op 10 november 1914 marcheerden Duitse vrijwilligers in het gelid, het yolkslied zingend, frontaal op de vijandelijke linies af. Een heldhaftige daad van
waanzin in de oorlog van 1914, waarin het machinegeweer werd gebruikt.
Veertig jaar daarvoor zou Langemarck nog als een schoolvoorbeeld van een
correct opgezette aanval hebben kunnen gelden" (p. 75). In mei 1940 stonden
ongeveer 3 miljoen Duitsers tegenover ongeveer 4 miljoen geallieerden; Duitsland beschikte over ongeveer 2500 tanks, de geallieerden over 3100. Maar
Frankrijk „zette alles op een kaart, die geen troefkaart Week, nl. de Maginotlinie" (p. 75). Er „geschiedde eens to meer, wat nooit zou mogen geschieden,
maar toch altijd weer gebeurt: de (eigen) materiele wapentechniek was de
Franse en Engelse militairen uit de hand gelopen en deze bleven met hun oude
denkcategorieen op het nieuwste oorlogstuig zitten" (p. 75). (cursivering van
mij, T.).
Onlangs citeerde ik hier een rede voor de Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap, getiteld 'Strategische gedachten'. De spreker
concludeerde dat een kernoorlog in Europa zinloos was en daarom onwaarschijnlijk; dat een conventionele oorlog onvertnijdelijk tot een kernoorlog zou
leiden, en dus ook zinloos en onwaarschijnlijk is, en dat de enige oorlog waarmee in Europa rekening zou moeten worden gehouden de 'guerre moderne'
(de revolutionnaire oorlog, Algerije b.v.) is, waarop de NAVO niet is voorbe-
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reid7. Bigler over 1940: „De oorlog waarop Frankrijk zich had voorbereid,
vond nooit plaats".
Waar het Bigler om gaat is de „incongruentie tussen oorlogstechniek en militaire en sociale vormgeving" (p. 75). Waar het mij nu om gaat is de inhoud
van het begrip 'oorlogstechniek'. Het lijkt mij bij Bigler een nogal 'conventionele' inhoud to hebben, al kan ik nog wel begrijpen dat hij de nucleaire oorlog
buiten beschouwing laat. Dat hij geen idee heeft van de lagere delen van het
conflictspectrum, en met name de revolutionaire oorlogsvoering nergens in
zijn beschouwingen betrekt, is erger. Het zou wel eens kunnen zijn dat het in
de toekomst juist daarom steeds meer zal gaan.
De problemen die Bigler stelt, zijn dus, zeker voor Nederland, niet meer
nieuw. De eventuele gevolgen worden onderkend en er wordt binnen het
defensie-apparaat gewerkt aan de door Bigler zo noodzakelijk geachte aanpassing van de structuur van de organisatie aan haar doeleinden.
De problemen die Bigler niet step — waarschijnlijk omdat ze aan zijn Zwitserse blik onttrokken zijn — acht ik than belangrijker. Het zijn de vragen
rond de oplossing en beslechting van conflicten nu en in de toekomst, die de
inhoud van het begrip 'oorlogstechniek' opnieuw zullen concretiseren, en
waarschijnlijk anders dan Bigler in zijn hoofd heeft. Dat probleem is nog niet
door defensie onderkend. Er wordt niet aan gewerkt, wat de Nederlandse
minister van Defensie onlangs in een interview bevestigdes.
Het is juist het gebruik van de sociale wetenschappen op dit punt, waar thans
het grootste probleem schuilt: niet in de inbreng van de sociologie in de organisatie maar aan de inbreng van de sociale wetenschappen inzake de doelstellingen van de organisatie. Daarover twee kanttekeningen.
Een gaat over de betekenis van de sociale wetenschappen voor ontstaan en
oplossingen van conflicten: de sociologie van de internationale betrekkingen.
De ander gaat over de integratie van een organisatie als de krijgsmacht in een
democratische samenleving: de verhouding tussen defensie en democratic.
Sociologie en internationale betrekkingen

Bij het ontstaan en beeindigen van conflicten gaat het er steeds om dat de
ene partij de andere tot een bepaald gedrag wil brengen. DAt aspect is het
7 Streven, april 1966, p. 622 e.v.: De grondslagen van het defensiebeleid.
8 Cf. Defensie en Vrede. Een gesprek met de minister van defensie, in Pax Christi. Orgaan
van de katholieke vredesbeweging in Nederland, okt. - nov. 1966, p. 11 en 12. Letterlijke
tekst:
PX: „Wat vindt U van het verschijnsel, dat het aandeel van de militairen in diskussies
over de nucleaire oorlogvoering, nucleaire arrangementen binnen de NAVO en de ontwapeningsaangelegenheden zo gering is, en dat in ons land bijna uitsluitend niet-militairen hierover diskussieren?"
De Jong: „Ik betwijfel of dit wel waar is. Vele militaire medewerkers van kranten zijn
aktieve militairen. Aan het Polemologisch Instituut zijn militairen verbonden en wij werken
samen met dit Instituut. In diskussie- en studiegroepen, ook van politieke partijen, zijn vele
militairen aktief. Maar u moet de moeilijkheden niet onderschatten. Wij hebben op dit
terrein niets uit eigen bron, hebben geen kennis op basis van eigen ervaring". (cursivering
van mij, T.).
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belangrijkst: verandering van het gedrag. Wie mikt op verandering van gedrag,
of nog beter, bij een ander een zeker gedrag wil oproepen, heeft daartoe een
heel arsenaal van middelen tot zijn beschikking. Dat arsenaal van middelen is
niet beperkt tot het gebruik van, of de dreiging met geweld — i.c. militaire
macht. Het blijft ook niet beperkt tot dreiging, chantage, pressie met andere
middelen — zoals economische sancties, een niet-erkennen politiek (zoals van
b.v. de USA tegenover de USSR tot 1933, en nu tegen China, en van het
Westen t.a.v. de DDR) of tot andere economische, diplomatieke, politieke
stappen. Dat hele arsenaal wordt keurig opgesomd in Kahns escalatieladder.
Het gaat erom, dat er ook een heel arsenaal van middelen bestaat dat niet met
dreiging, met geweld, met negatieve sancties werkt. Gedragsverandering kan
oak worden bereikt door positiew sancties, door beloningen, door aan.moedigingen. Toch schijnt de 'big stick policy' in de internationale politiek nog
steeds to domineren, terwijl het equivalent daarvan in onderwijs, opvoeding,
rechtspraak etc. (de lijfstraf, de doodstraf) allang op de terugtocht is.
De internationale situatie is van dien aard, dat een bij uitstek competitief
gedrag eigenlijk steeds minder relevant wordt, omdat er vrijwel altijd naast een
conflict in mindere of meerdere mate een belangengemeenschap bestaat tussen
staten. Het komt nog steeds voor, dat het conflict tot een totale diabolisering
van de tegenpartij leidt, en dat de gemeenschappelijke belangen worden vergeten: dan is de situatie rijp voor een oorlog, als die er dan al niet is. Maar nu
ondertussen iedereen het er wel over eens is dat er zoiets bestaat als een
'interdependence', is het belangrijk to wijzen op de minder gewelddadige mogelijkheden tot conflictbeslechting9.
Daar valt nog meer over to zeggen. Het verwijt dat hier sprake is van een
'misbruik' van de socia le wetenschappen ligt voor de hand: wie het meest
gewiekst manipuleert, het psychologisch meest uitgekiende spel speelt, wint het
conflict. Dat is juist. Wie het beste psychologische advies heeft inzake de verpakking en de reclame, verkoopt het meest. Het hangt ervan af, aan welke
waarde prioriteit gegeven wordt. Voorlopig is de alom aanvaarde defensiedoelstelling de voorkoming van oorlog. Als er conflicten blijven bestaan, en een
defensieapparaat noodzakelijk wordt geacht om de eigen belangen toch to
verdedigen — door afschrikking of hoe dan ook dan is het niet zo onzinnig
om er ook eens op to wijzen welke mogelijkheden daartoe nog niet eens
geexploreerd zijn.
Defensie en democratie

De tweede kanttekening. Diekerhof verdedigt in zijn boekje dat op veel punten
9 Hier dient, zij het in een voetnoot, gewezen to worden op speltheorie en de experimenten
die op dit punt al enige verheldering in het denken hebben gebracht. Conflictsituaties worden doorgaans gezien als 'zero-sum games': de een zijn brood is de ander zijn dood. Of
nog beter: wat de een verliest wint de ander. Internationale conflictsituaties zijn echter
'non-zero-sum games' ; een consequent doorgevoerd competitief gedrag levert vaak verlies
voor beide partijen op, een coOperatief gedrag kan daarentegen tot winst voor beide partijen
leiden. Zie hierover Anatol Rapoport en Albert M. Chammah: Prisoners Dilemma. A Study in Conflict and Cooperation, Ann Arbor, Michigan 1965.
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de meer wetenschappelijk klinkende kritiek van Bigler illustreert, tOch het
bestaan van een leger als autoritaire structuur. Hij beschrijft het Nederlandse
leger wanneer het hulp biedt tijdens de watersnoodramp in 1953, en stelt, dat
zonder een dergelijke strikt autoritaire organisatie geen effectiviteit mogelijk
is. Aileen zou hij het wel eens helemaal voor andere doeleinden willen zien
opgezet. ('het witte lege? ....)". Principieel is hier de vraag, in hoeverre
autoritaire structuren en democratische orientatie binnen dezelfde samenleving
invloed op elkaar uitoefenen. Mensen maken deel uit van veel, en nogal verschillende groepen: een voetbalclub, een kerk, een politieke partij, een kaartgenootschap, en een staatsverband, een ziekenfonds en een wandelclub, een
gezin, een leger, een schoorsteenvegersgilde, een consumentenbond en een
omroepvereniging. Als alle groepen, of de meeste, of de belangrijkste, op
autoritaire leest zijn geschoeid, waar zit dan nog die democratie? Een definitie
van democratie zou kunnen zijn: „het naast elkaar laten bestaan van autoritaire structuren". Maar ook in de Sowjet-unie bestaan autoritaire structuren
naast elkaar. Gezin, school, en politieke partij bv. liggen niet op hetzelfde vlak,
en hoeven elkaar niet to bijten. Ze kunnen best in elkaars verlengde liggen
en identieke doelstellingen hebben. Je kunt dan lid zijn van al drie autoritair
ingestelde groepen, en toch allerminst in een land leven dat wij democratisch
noemen. Een betere definitie is dus: „het naast elkaar laten bestaan van autoritaire structuren op hetzelfde niveau": politieke partij en, kerken, industrieen.
Niet een staatskerk, een partij en een (staats)economie.
Dat niveau van democratisering zou dan het niveau zijn dat in Nederland is
bereikt. Er is weinig reden om aan to nemen dat de Nederlanders daardoor
ook democraten zijn geworden. Wie geboren wordt in een typisch katholieke
familie, zal waarschijnlijk R.K. onderwijs genieten op een R.K. school en
vanaf zijn jeugd een R.K. dagblad lezen; hij zal ook wanneer hij op rijpere
leeftijd de wekelijkse kerkgang niet meer als een dwingende verplichting ervaart, nog lang tijd op de KVP blijven stemmen, zijn abonnement op de KROgids handhaven en van mening blijven in het bezit to zijn gesteld van het enige
ware geloof. De democratie komt er dan op neer, dat in dezelfde staat en
in dezelfde straat degenen die in een typisch gereformeerde familie geboren
zijn, gereformeerd onderwijs hebben genoten, dagelijks de waarheid over het
wereldgebeuren uit Trouw vernemen en die de NCRV, het koningshuis en
het gezag boven alles liefhebben en (natuurlijk) CHU stemmen, dezelfde rechten genieten, aan dezelfde belasting- en stemplicht onderworpen zijn als eerder
genoemd KVP-kiezer. Het is een vreedzame coexistentie. Democratie is het
nog lang nietil.
Op een wat vager abstractieniveau komt het er op neer, dat ook in een bij
uitstek democratisch land als Nederland, patriarchische, hierarchische en autoritaire samenlevingsvormen domineren. Ik zou niet weten waar ik in Neder10 H. J. Diekerhof, Een vuile verrader. Kerk en krijgsmacht onderweg bekeken. Ambo,
Utrecht, 1966, 190 pp., f 8.90.
11 Cf. hierover Drs. S. A. Rozemond, Democratisch Gezag en Staatsburgerlijke Vorming,
in Wending, april 1967.
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land een democratische samenleving van enig belang zou moeten zoeken: een
samenleving waar alle betrokkenen over de hun regarderende problemen
bereid zijn to overleggen om tot een gemeenschappelijk aanvaarde oplossing to
komen. Dat is iets heel anders dan een dictatuur van de helft plus een, wat
soms de praktijk van het democratisch bestel schijnt to zijn. Gemeenschappelijk overleg is ook iets anders dan het naast elkaar, maar niet tegen elkaar
propageren van de alleenzaligmakende waarheid aan de goegemeente12.
Nu gaat het er hier niet om aan de bestaande kritiek op de werkelijkheid van
onze democratie nog iets toe to voegen, of om aloude klaagzangen nog eens to
herhalen. Het gaat er alleen om, erop to wijzen dat democratisering een moeizaam proces is waarvan het begin nog maar nauwelijks schijnt gemaakt en het
eindpunt niet in zicht is. Dat daarin het bestaan van een krijgsmacht waarin de
hierarchisch-autoritaire, en niet de democratische structuur zo opvalt, een
belangrijke rol speelt, behoeft weinig toelichting meer. De verhouding tussen
democratie en defensie wordt daarmee tot een actueel probleem; actueel omdat het bestaan van een defensieapparaat thans juist gemotiveerd wordt met de
opdracht: 'verdediging van de democratie'. Actueel ook, omdat de sluimerende
conflictsituatie waarin de democraat-militair zich bevindt soms aanleiding
geeft tot democratiseringspogingen binnen de krijgsmacht (vakvereniging voor
militairen?). Maar de grootste actualiteit krijgt dit probleem wanneer een
beroep wordt gedaan op de krijgsmacht om to functioneren: van enige democratie blijkt dan geen sprake meer.
Het is duidelijk dat het bestaan van een krijgsmacht allerminst alleen verantwoordelijk mag warden gesteld voor de crisis van de democratische ontwikkeling. Verantwoordelijk zijn alle maatschappelijke instituties, voorzover zij geen
poging hebben gedaan tot interne democratisering, of er niet aan hebben
gedacht dat een eerste voorwaarde voor het functioneren van een democratie
het bestaan van democraten is 13 . Niemand durft to beweren dat de katholieke
kerk een grote betekenis moet worden toegekend voor de democratische vorming: niemand durft ook beweren dat de protestante kerken hun principieel
veel democratischer opzet ook maar enigszins hebben weten to realiseren. Hoe
politieke partijen aan hun lijstaanvoerders komen blijft voor de argeloze burger en zelfs voor de meeste partijleden vaak een open vraag. Ondanks alle
gepraat over medezeggenschap en geleidelijke democratisering in het bedrijfs12 idem: „Men ziet dan ook geen kennis en inzicht vermeerderende voorlichting, maar
suggestieve eenzijdige propaganda". Zijn kritisch opstel onderschrijf ik graag, met name
waar hij het heeft over werkelijkheid van de huidige varming tot (democratisch) staatsburger
(„allerlei vage illusies ten aanzien van democratie in de hand gewerkt"). De situatie in
Duitsland geeft ook al geen reden tot juichen (z. Dr. Voller Nitzschke, Schulbuch-Analyse.
Zur Wirksamkeit politischer Bildung). Frankfurt 1967.
13 Een kleine illustratie van de graad van democratisering levert misschien de Revu enquéte
(Revu, januari 1967) Hoe grout is onze vrijheid? Op p. 23 blijkt 41% van het Nederlandse yolk van mening to zijn dat men niet vrij mag zijn am in het openbaar to schrijven
wat men wil, 50% vindt dat de vrijheid kritiek to leveren op het koningshuis moet warden
beperkt, en 56% deelt desgevraagd mede dat men Oen vrijheid tot het weigeren van
militaire dienst hoort to hebben. Overigens mag er volgens 43% ook geen vrijheid bestaan
am to staken voor loonsverhoging, en vindt 40% dat de demonstratievrijheid moet worden
beperkt.
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leven, staan vrijwel elke dag werknemers tot hun grote verrassing op straat.
Waar het am gaat is dat al deze instituties geen enkele reden hebben om zich
druk to maken over democratie en democratisering terwiji het defensie-apparaat zijn bestaan motiveert met de noodzaak van de verdediging van vrijheid
en democratie. En dat, terwijl er op sociologische gronden reden bestaat om
aan to nemen dat juist de organisatie die met de (externe) verdediging van de
democratie is belast, een (interne) bedreiging voor de democratie kan vormen14.
In de eerste plaats een bedreiging voor het niveau van democratie dat than is
bereikt; nl. de tolerantie van autoritaire structuren van elkaars bestaan binnen
dezelfde staat. Dat is voorbij wanneer er nog maar een partij zou zijn die gelijk
heeft, wiens visie legitiem is, waarvan de politiek acceptabel is; wanneer
oppositie gelijk wordt aan verraad. Thans reeds tekenen zich ontwikkelingslijnen of waarlangs het einde van de formele democratie langs geleidelijke
wegen wordt bereikt, en of de vermoedens gerealiseerd warden hangt misschien
vooral of van de snelheid waarmee tegenmaatregelen kunnen warden genomen. De sombere perspectieven van samengaan van kerken en partijen met de
'military-industrial complex' zijn allerminst opgesteld door maatschappelijke
outcasts met een slechte spijsvertering15.
In de tweede plaats gaat het om de democraat zelf, of Hever. de vorming tot
democratisch staatsburger16. Aan democratische vorming wordt ook in staten
die oprecht menen een democratische structuur to bezitten, bijzonder weinig
gedaan: vorming en opvoeding warden overgelaten aan instituties die allerminst democratisch zijn. Daarom kan zelfs betwijfeld warden of de krijgsmacht temidden van die instituties niet een gunstige uitzonderingspositie inneemt; er wordt juist in de krijgsmacht geprobeerd iets aan die vorming to
doen17 . Er is echter voldoende reden om de vraag to stellen aan welke voorwaarden moet worden voldaan, voor een krijgsmacht de pretentie een democratie (extern) to kunnen verdedigen en tegelijk intern haar leden tot democraten to kunnen opvoeden, wdir kan maken. Het is een vraag waarover nog niet
veel is nagedacht.
14 cf. W. G. J. Iemhoff, Oorlog I Dienstplicht I Dienstweigering, Baarn 1966. Op p. 118:
„Wij menen onze vrijheid to verdedigen, maar door de manier waarop gebruiken wij
haar minder voor het enige waar zij voor dient: de menselijkheid in een samenleving
garanderen".
15 Bv. Karl Jaspers Wohin treibt die Bundesrepublik? Munchen 1966; maar ook de
studies van verschillende 'futurologen' wijzen in die richting. Een nogal gefundeerde 'speculatie' uit een niet gepubliceerde 'working-paper' voorziet in Amerika in 1990 „only one,
republican-democratic legal party; dissidence is difficult and dangerous". (z.o. Der Spiegel,
26 december 1965).
16 Van individu tot staatsburger. De toekomst van onze democratie. Deventer 1966. Daarin
bv. de discussiebijdrage van drs. R. Roels op pp. 31 - 34.
17 Idem; daarin de bijdrage van de Lt. Kol. A. T. Voomeman (p. 95 e.v.). Z. o. de
bundel Christendom en Oorlog. Kampen 1966, waaraan Mr. B. de Gaay Foreman een
opstel bijdroeg getiteld Het leger en de vrede (p. 185 e.v.). Hij bepleit het geven van voorlichting door 'de gemeenschap', later gespecificeerd als „de politieke partijen die achter de
dienstplicht en het leger staan" (p. 204). Daardoor kan de gemeenschap „de soldaten
begrip voor onze democratische samenleving bijbrengen en voorkomen, dat het leger zelf
aan de koude oorlog deelneemt" (p. 199). Afgezien van enkele andere bezwaren tegen deze
stelling geloof ik dat de huidige pogingen in het leger positiever gewaardeerd moeten
worden dan bier wordt gedaan.

Jean-Luc Godard: Masculin-Feminin
De creativiteit van de onmacht
Eric De Kuyper

In diesem Tage darf sich niemand auf das versteifen, was
er 'kann'. In der Improvisation liegt die Starke. Alle entscheidende Schlage werden mit der linken Hand gefiihrt
werden.
Walter Benjamin

Voor hij kineast werd, is Jean-Luc Godard filmcriticus geweest. Samen met
enkelen van de oudere garde, een A. Bazin, een H. Agel en een J. Mitry, en
met zijn leeftijdgenoten F. Truffaut, C. Chabrol en E. Rohmer, was hij een van
de eersten om een ernstige belangstelling aan de dag to leggen voor de Amerikaanse film: een nieuwe bezinning op het fenomeen film zelf. Dat de groep
kineasten die daaruit ontstaan is, de zogenaamde Nouvelle Vague, in hun werk
nochtans weinig directe verwantschap vertoonde met de door hen bewonderde
Amerikaanse filmproduktie, is niet to verwonderen: een van de dingen die zij
in hun kritiek geconstateerd hadden, was juist dat de Amerikaanse film gebonden is aan een bepaalde socio-economische structuur. Maar hoe dan ook, de
films van Godard blijven lonken naar de Amerikaanse film. Bijna in al zijn
werken — van zijn debuut, A bout de souffle (1959), over Le petit soldat
(1960), Vivre sa vie (1962), Bande a part (1964), Alphaville (1965) en Pierrot le
Fou (1965), tot in Masculin-Feminin (1966) — vindt men trekken van de gangsterfilm. Reminiscenties aan de sentimentele komedie a la Minnelli of Cukor
of aan de humoristische komedie a la Capra of Lubitsch treft men aan in Une
femme est une femme (1961), Vivre sa vie, Le mepris (1963), Une femme
marige (1965) en Pierrot le Fou. Een korte 'hulde aan de musical comedy' vindt
men o.m. in Une femme est une femme, Vivre sa vie, Bande a part en Pierrot
le Fou. Dit betekent echter niet dat Godard de Amerikaanse film alleen maar
tracht na to apen. Het is opvallend hoe onhandig de imitatie telkens weer uitvalt. De gangsterfilm heeft vooral een sterk plot nodig en stijleenheid: Godards
flims hebben geen plot en nooit een stijleenheid. Ook de komedietoon houdt
hij zelden of nooit vol en wanneer zijn personages beginnen to dansen en zingers,
doen ze dat zoals de gewone man in de straat dat zou (kunnen) doen. Hoe
graag hij ook eens een echte gangsterfilm zou maken of een echte musical, hij
kan het niet.
De onmacht van het filmen

In het gesprek met Godard waarvan ik in mijn vorig artikel (over Bresson) al
zoveel gebruik heb gemaakt, zegt Bresson op een zeker ogenblik: „Er is een
definitie van 'oorspronkelijkheid' die merkwaardig is en die ons bier misschien
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van pas kan komen: oorspronkelijkheid is willen doen zoals anderen, maar er
nooit toe komen'. Ik ben onhandig. In het begin heb ik getracht films to maken
zoals de anderen. Maar ik ben er nooit in geslaagd”1 . Ook Godard zou eigenlijk graag 'normale' films maken, van het soort dat hij zo bewonderd heeft en
die misschien het best omschreven worden met een formule van Christian
Metz: „de oude genre-film, meestal Amerikaans van oorsprong (western,
thriller, burleske, enz.), deze zo weinig intellectuele en toch zo intelligente film,
die vandaag, helaas, aan het verdwijnen is"2 . Maar het is gewoon niet meer
mogelijk. Telkens weer vertrekt Godard met de bedoeling iets to gaan vertellen,
een politie-intrige of zo, en telkens weer raakt hij verstrikt in de realiteit, die
hem tenslotte boeiender lijkt dan het verhaaltje dat hij wilde vertellen. Vaak
geeft hij dan ook de indruk dat hij met een film begint, en in een andere terechtkomt3. Zodat al zijn films schakels uitmaken van een groot werk, dat
altijd onaf blijft en altijd opnieuw begonnen moet worden. De ene film kondigt
de andere aan, soms woordelijk, zoals de slotwoorden van Bande a part reeds
Pierrot le Fou aankondigen4. Met heimwee kijkt Godard terug naar de tijd dat
'echte film' nog mogelijk was. Van dit heimwee zijn zijn zogenaamde imitaties,
die eigenlijk meer citaten zijn, en zijn personages vervuld.
De film is niet meer zoals vroeger, gewoon omdat het leven niet meer is zoals
vroeger. „We gingen vaak naar de bioscoop. Het scherm werd hel verlicht en
we trilden, maar toch waren Madeleine en ik ontgoocheld. De beelden waren
oud en versprongen en Marilyn Monroe zag er vreselijk verouderd uit. We
waren triestig. Dit was niet de film waarvan we gedroomd hadden, dit was niet
de totale film die ieder van ons in zich droeg, de film die we graag zelf hadden
gemaakt, of liever, veel liever nog, zelf hadden beleefd" 5 . De film als schouwspel heeft zichzelf opgeheven. De werkelijkheid, de opdringerige werkelijkheid
heeft het witte scherm niet ongedeerd gelaten. De oude film is verdwenen en
er is een nieuw soort film ontstaan: de film die het heeft over het leven en de
wereld. En het leven en de wereld waarover Godard spreekt en die hij het best
kent, is de werkelijkheid die beinvloed wordt door de film. Eigenlijk zichzelf.
„Le cinema, c'est ce qui rapproche Part de la vie"°. Filmen is leven.
De formule waarmee hij zichzelf omschrijft: „Je suis un oeil qui regarde et qui
fixe son propre regard" 7, is meer dan een van die briljante aforismen waarin

1 Cahiers du Cinema, no. 178.
2 C. Metz, Le cinema et la narrativite, in Cahiers du Cinema, no. 185.
3 Sams werkt hij zelfs aan twee films tegelijk: Made in U.S.A. en Deux ou trois choses
que je sais d'elle, zijn twee jongste films, heeft hij gelijktijdig gedraaid.
4 „In een van de volgende films worden u, ditmaal in cinemascope en technicolor, de
nieuwe avonturen van Odile en Franz in de warme landen verteld".
5 Het volledige draaiboek van Masculin-Feminin is in het Duits verschenen in Film, 10/66.
De tekst die we hier citeren, heeft Godard ontleend aan de roman Les chases van G. Perec
(Cfr. L'Oeil, mai 1966, p. 35).
6 Interview in Arts, 30.3.66.
7 Ibid.: „ik ben een oog dat kijkt en zijn eigen blik fixeert".
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Godard zo sterk is. Leven voor hem is filmen 8, zijn commentaar op het bestaan
is de film, en zoals het leven zelf kan deze commentaar niet logisch zijn, geen
geslotenheid en geen stijleenheid bezitten, hij kan niet 'iets betekenen'.

De onmacht van het leven
Op de briljant-lyrische Pierrot le Fou, die het had over de levensonmacht, volgt
nu een meer grijze en wrange Masculin-Feminin, die hetzelfde levensgevoel
behandelt. Als uitgangspunt koos Godard twee novellen van de Maupassant
(La femme de Paul en Le sourire), maar volgens zijn eigen verklaring en zoals
iedereen kan zien, heeft de film uiteindelijk met deze inspiratiebron niets meer
van doen. Het is een enquete over de jeugd van vandaag, meer bepaald — en
deze precisering is van belang — over een groepje Parijse jongeren rond de
twintig in het Quartier de Grenelle. Ze werken in de ye-ye business van Europe
no. 1, zijn gegroepeerd rond de tijdschriften Salut les Copains en Mademoiselle
Age Tendre en de platenfirma's RCA of Barclay; ze gaan eten in de snack
Marboeuf en dansen in de Bus-Palladium. De film is nauwkeurig gesitueerd in
de tijd: tussen twee verkiezingscampagnes in (winter '65/'66). Wie toevallig in
die maanden to Parijs verbleef en de film nauwelijks twee en een halve maand
later in Parijs zelf zag, kon de merkwaardige ervaring meemaken, dat hij zich
bewust werd van een actualiteit die enkele maanden later reeds tot het verleden
behoorde, en ik geloof dat dit inderdaad, zoals verder nog ter sprake zal
komen, een van de facetten is van hetgeen Masculin-Feminin juist wil laten
zien: de snel veranderende actualiteit, die Godard steeds meer gaat boeien.
Het is niet meer dan een bladzijde uit de kroniek van deze tijd. Of zoals
Godard zelf in de generiek zegt: „een van de honderdeenentwintig Fransgesproken films waarvan er slechts twee of drie gemaakt worden".
De film heeft veel van een TV-reportage. Er komen twee heel lange interviews
in voor, van het soort dat men meer aantreft op het kleine dan op het grote
scherm. Meer dan in zijn vorige films is Godard hier een observator. Waarschijnlijk hangt dit samen met het feit dat zijn figuren hier geen leeftijdgenoten
zijn. Hij begrijpt deze twintigjarigen niet. Hij veroordeelt ze niet, hij beoordeelt
ze zelfs niet: hij slaat hun doen en laten gade. Maar altijd blijft het duidelijk
dat er achter de camera iemand staat die de feiten bekijkt en daardoor ook
becommentarieert: Masculin-Feminin is geen sociologisch document. De commentaar is geen synthese. Men kan nog wel proberen — en dit is helemaal geen
kwestie van durf de wereld als een sluitend geheel voor to stellen, maar dat
heeft geen zin meer. In de werkelijkheid niet, en dus ook in de film niet, die
slechts een ander facet van de werkelijkheid is.

8 Sterk getroffen door de zelfmoord van de schilder Nicolas de Sta.& (heel Pierrot le Fou
cirkelt er rond) heeft Godard eens gezegd: „Ik ben ervan overtuigd dat als de Stael had
gefilmd in plaats van geschilderd, hij geen zelfmoord gepleegd zou hebben". (Cahiers du
Cinema, no. 171). Elders, in Arts, 30.3.66, heeft Godard gezegd: „Merleau-Ponty etait force
de s'arreter de vivre pour &lire, donc de definir. Nous, cineastes, pouvons filmer en
vivant".
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Godard heeft geen 'filosofie' 9. Wat velen van zijn tegenstanders het meest
irriteert en wat anderen in hem het meest bewonderen, is zijn on-ernst. Hij
drukt de toeschouwer met de neus op de eigen onmacht. Datgene wat als
onmacht ervaren wordt, kan echter de mogelijkheid inhouden van een nieuwe
creativiteit, van een voortdurende herschepping: een creativiteit die rekening
houdt met, ja, juist speculeert op de onmacht. En dat is het juist wat velen
dwars zit. Zij vinden Godard on-ernstig (wat hij beslist ook is), maar anderzijds
wordt zijn 'ernst' (die hij beslist ook bezit) niet ernstig genoeg genomen. In
beide gevallen mist men de afspraak: zijn 'dialectiek' wordt herleid tot dogmatiek of de inversie daarvan, a-dogmatiek.
Uit een scherpe analyse van Roger Dadoun licht ik het volgende: „Tout
Godard est la: dans cet escamotage de la realite politique ou sociale par raneedote ou le potin .... On peut &gager une methode specifique, constante de
Godard: la reduction de toute realite — historique, politique, passionnelle —
au minable et au marrant. Le minable-marrant est l'element commun des
divers effets, procedes ou tics du cineaste"". Dit oordeel wil ik helemaal
onderschrijven, zonder evenwel in de oppositie marrant - minable iets negatiefs
to zien. Ik geloof integendeel dat Godards kracht en originaliteit juist in (iets
als) deze spanning bestaat.
De onmacht van het politieke engagement
Laten we een voorbeeld nemen: de manier waarop Godard de oorlog in Vietnam ter sprake brengt. Hij maakt er alleen gewag van omdat deze oorlog anno
65, 66 en 67 nu eenmaal deel uitmaakt van de actualiteit en van onze levenssfeer, zelfs als we doen of we er niets van afweten li . Godard maakt van die
actualiteit geen grote tragedie: dat zou artificieel zijn. Maar hij kan ze evenmin
uit de werkelijkheid van alledag wegdenken: dat zou al even opzettelijk aandoen. Wat hij er als kineast precies mee aan moet, weet hij niet. Hij kan alleen
laten weten dat Vietnam hem niet loslaat.
In Pierrot le Fou gebeurt dat op de volgende manier. Marianne en Ferdinand
hebben geld nodig. Er zijn rijke Amerikanen in de buurt en ze gaan voor hen
9 Vandaar de pijnlijke mislukking van zijn science-fiction-film Alphaville. Het genre vraagt
om een strikte afhandeling van een thesis, een fabel. De toekomstvisioenen moeten bovendien met een levendige en rijke gedachtenvoorraad worden gestoffeerd, anders vervalt men
gemakkelijk in een goedkoop manicheIsme: de wereld van de automatie is slecht, liefde kan
alles to boven komen Voor de volledige Godard-studie blijft Alphaville natuurlijk
interessant: alle tekortkomingen en gebreken van Godard vindt men hier bijeen, zonder zijn
positieve kanten. Anderen daarentegen vinden deze film de meest geslaagde film van Godard. Maar mensen de indruk geven dat ze begrijpen wat moeilijk to begrijpen valt is,
geloof ik, een vorm van reactionair-demagogisch handelen.
10 La quinzaine litteraire 15.6.66: „Godard moffelt de politieke en sociale werkelijkheid
weg achter de anecdote of het weetje. Dat is heel zijn kunst. Zijn specifieke, steeds weerkerende methode bestaat erin, elke werkelijkheid — de historische, de politieke, de affectieve — to reduceren tot het zielige en het leutige. In al zijn effecten, procedes en tics vindt
men dit leutig-zielige terug".
11 In Masculin-Ferninin interviewt Paul Elsa, Mademoiselle 19 ans: „Kan je me zeggen
waar er op dit ogenblik oorlog is? — Ah. Neen Neen? — Neen. Als ik even nadenk
misschien wel, maar het interesseert me flier.
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een stukje mime opvoeren: een dol-komische, oer-tragische sketch, die de
verhouding schildert tussen een sukkel van een Aziatisch meisje en een hautaine G.I. De Amerikaanse gelegenheidstoeschouwers vinden het allemaal heel
plezierig en laten zich het nodige geld aftroggelen. Godard heeft zijn acteurs,
Anna Karina en Jean-Paul Belmondo, het scenetje laten improviseren: weer
eens uit eigen onmacht, zo men wil. Maar hierdoor bereikt hij ook een eigenaardig spiegeleffect: de verhouding Karina/Belmondo — Amerikaanse toeschouwers zet zich voort in de verhouding Godard-toeschouwers in de zaal.
De nieuwe situatie wordt er des to gruwelijker door. De onmacht heeft zich
omgezet in creativiteit, maar zodra de nieuwe (reele) onmacht van de toeschouwer zelf wordt ingezien, slaat de lath. — resultaat van de creativiteit — om in
een grijns. Godard is eerlijk genoeg om van meet of aan ook zijn eigen onmacht to laten zien; het resultaat dat hij uiteindelijk bij de toeschouwer bereikt,
wordt er nog akeliger door.
Typischer nog voor zijn werkwijze is misschien de manier waarop hij hetzelfde
thema — weer slechts terloops aansnijdt in Masculin-Feminin. De twee

hoofdfiguren schilderen op een wagers van de Amerikaanse ambassade een
US-Go-Home-slogan. Je zou verwachten dat Godard hiermee een bedoeling
heeft en dat je direct de volgende gedachtengang ingefluisterd krijgt: leuk en
sympathiek van die kinderen, maar is het niet een beetje inefficient? Zijn ze
niet een beetje nalef? Relativeren ze de werkelijkheid niet? Deze gedachtengang dringt Godard echter zichzelf op. Het ernstige effect wordt onmiddellijk
tenietgedaan door een meesterlijke tegenzet. De persoon die uit de wagen komt
gestapt, is de bekende zangeres Francoise Hardy, die voor de rest in de film
niets komt doen. Zij draagt een schattig modieus mini-jurkje en dito laarsjes.
En meteen verplaatst de aandacht van de toeschouwer zich naar deze verschijning, zonder dat de tegenpool evenwel verdwijnt. Plaatst men een fait-divers
over Vietnam naast een fait-divers over een modeverschijnsel, dan gaat onze
aandacht naar dit laatste: dat is wat Godard wil 'bewijzen'. Natuurlijk, het zou
veel gemakkelijker zijn een moraliserende toon aan to slaan, maar dan 'zondert
men zich af' en 'acht men zich beter'. Godard is hierin niet alleen zichzelf,
maar hij laat zien hoe wij allemaal zijn. En dit wekt natuurlijk ergernis.
Godards films zijn niet modieus, maar hij heeft het over het modieuze, of dit
nu het modieuze van de mode zelf is dan wel dat van de bloedigste actualiteit.
Het samenbrengen van deze twee legt mechanismen bloot die we allang niet
meer merkten. Zulk een shocktherapie is heilzaam.
Het zichtbaar maken van mechanismen
Godards onthullingen en revelaties zijn niet altijd even schokkend. Maar zijn
hele kunst bestaat in dit zichtbaar maken van het banale, van wat niet meer
opgemerkt wordt. De vrienden in Masculin-Feminin gaan naar een film
kijken12 . Madeleine zegt: „Ha, we krijgen de oorspronkelijke versie". Cathe12 Toevallig een soort Bergman-parodie. Waarschijnlijk om de Zweden, co-producenten van
de film, even kwaad bloed to zetten.
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rine: „Dan worden we tenminste niet bedrogen. Na-synchroniseren is bedrog".
Madeleine: „Haha!" En direct daarna zien we Madeleine in een opnamestudio bezig met het na-synchroniseren van een plaat. Godard laat deze playbackopname zien door middel van een eenvoudige camera-beweging: hij gaat
met zijn camera van het ene lokaal naar het andere. In het eerste zie je de
technici bezig met het opnemen en hoor je de stem van Madeleine met groot
orkest, zoals die later op de plaat to horen zal zijn; in het andere hoor je alleen
de fluisterende zangstem van Madeleine, zonder orkest, ze krijgt de vooropname door via een koptelefoon. De toeschouwer hoort twee verschillende
werkelijkheden, meer niet. Godard zelf vindt dit heel natuurlijk en doet deze
revelatie zonder de minste omhaal. Hij laat gewoon zien dat er twee werkelijkheden naast elkaar bestaan: die van de stem op de plaat en die van de stem
voor de micro. Dit is geen aanklacht tegen een vertechniseerde wereld —
waarom zou het ook? hij maakt Loch zelf films? — maar een bewustmaking
ervan. Het besef dat we leven in een dubbelzinnige wereld is belangrijk, niet de
aanklacht ertegen, omdat deze aanklacht uitgaat van verouderde, niet meer
aangepaste denkpatronen.

Het voorval: fictie en werkelificheid
Paul, de hoofdfiguur in Masculin-Feminin (vertolkt door Jean-Pierre Leaud,
het knaapje uit Les 400 coups van F. Truffaut), komt steeds weer in contact
met mensen die omkomen. In een cafe maakt hij een woordenwisseling mee
tussen een man en een vrouw, de twee lopen buiten, de vrouw schiet de man
dood, Paul roept: „deur dicht!"; van een man die hem op straat vuur vraagt,
weet hij een ogenblik later to vertellen dat hij zich in brand heeft gestoken
voor de Amerikaanse ambassade; een prostituee schiet een zwarte neer in de
metro (fragment uit het toneelstuk The Dutchman - Le metro fanteime van
LeRoi Jones, dat in Parijs gespeeld werd toen Masculin-Feminin gedraaid
werd); iemand steekt zich dood met een mes, dat Paul geweigerd heeft in ontvangst to nemen (parafrase op Zoo Story van E. Albee?). Overal is de dood
aanwezig. Een van Pauls vriendinnetjes speelt met een speelgoed-guillotinetje;
een Joodse prostituee spreekt met een Duitse klant over concentratiekampen,
terwijl de man aan het uitcijferen is hoeveel hij aan de vrouw kan uitgeven om
genoeg over to houden voor een bezoek aan de kastelen van de Loire. Het dagelijks leven zit vol ongevallen — voorvallen met dodelijke afloop; ze passeren je
en je hebt het eigenaardige gevoel: je medemens sterft en het laat je koud, je
gaat er niet zelf aan kapot. Dood, moord en bloed zijn een niet aflatende
obsessie13 . Niet de heldhaftige, indrukwekkende en tragische dood, die zin
heeft, maar de toevallige dood, de zelfmoord per vergissing, zoals die van
Ferdinand in Pierrot le Fou. Juist die alledaagse dood die ons omringt, de
dood van het fait-divers, is verontrustend, omdat hij zo gewoon is. Paul:
13 Dezelfde obsessie vindt men terug in alle films van de jonge Pool Skolimowski (Rysopis,
Walk-Over, Barriera), die meer dan een gelijkenis vertoont met Godard en beslist tot de
belangrijkste kineasten van de allernieuwste garde gerekend moet worden.
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„Doodt men een mens, dan is men een moordenaar; doodt men er duizend,
dan is risen een veroveraar; doodt men ze alien, dan is men een god!"
Waarom de dood bij Godard zo'n belangrijke rol speelt, is niet zo moeilijk to
achterhalen. Niet alleen heeft de dood een structureel-narratieve functie: de
gemakkelijkste manier om een film die geen normaal verloop heeft, een slot to
geven, is het voornaamste personage van kant to maken, zoals dan ook in bijna
alle films van Godard gebeurt — maar er is meer. Zoals een Skolimowski is
Godard de kineast van het gebeurende, van het voorval, van de spontaneiteit.
De vertrouwde patronen worden voortdurend creatief doorbroken en gewijzigd. Ineens ga je zingen of dansen (zoals men dat doet in de film). Of ineens
ga je dood. Het zijn allebei voorvallen, gebeurtenissen, happenings. Het laatste
is echter onherroepelijk. Een ongeval.
Onverwacht en abrupt zit het ongeval met dodelijke afloop in het alledaagse
leven. Bij Godard doen deze fragmenten altijd erg 'geconstrueerd' aan. Het
toeval, het ongeval, de dood, die bij andere kineasten altijd uit de intrige
moeten volgen en zo echt mogelijk worden gemaakt, worden door Godard
nadrukkelijk als conventie 'geregisseerd' (pas op, mensen, het is een filmdood,
het bloed is ketchup). Omdat de werkelijkheid soms lijkt op de fictie? En
omgekeerd: datgene wat bij andere kineasten vastgelegd wordt — de opbouw
van een personage, de verhoudingen tussen de verschillende personages, hoe ze
moeten zitten en lopen, wat ze to zeggen hebben, enz. — laat Godard over aan
de improvisatie en het toeval.
Masculin en Feminin
In Masculin-Feminin geven de gesprekken de indruk, totaal geimproviseerd to
zijn. Op zichzelf zijn ze dan ook niet zo bijster interessant, maar ze vertellen
alles over de personages en hun milieu.
Robert spreekt in politieke slogans of bazelt zomaar wat. Paul ondervraagt
maar altijd de anderen en begrijpt niet. Madeleine, het meisje van wie hij
houdt, ontwijkt zijn vragen. Zoals ook Marianne en Ferdinand in Pierrot le Fou
nooit tot elkaar konden komen omdat de ene in gevoelens sprak, de andere in
ideeen. Paul zegt ongeveer hetzelfde: „Madeleine, Madeleine (het is een retorische vraag aan de afwezige), ik merk dat wij alles kunnen doen met onze
ideeen die niets zijn, maar niets met onze gevoelens die alles zijn". Zijn boodschap, die hij Madeleine niet kan meedelen, laat hij op een goedkoop plaatje
opnemen. Hij praat de tijd vol, tot hem nog een paar seconden resten en hij
uitroept: „Hallo, hier de controletoren. Paul roept Madeleine"14 . Paul is een
volledige anti-held, misschien de meest briljante van Godards mannelijke figuren. Hij is als een puber die Belmondo zou gezien hebben in een film van

Godard en Belmondo is dan al iemand die goed gekeken heeft naar Humphrey
Bogart in de films van Huston. Aan het einde van de film valt hij door het
raam van een huffs in aanbouw: een ongeval, des to absurder omdat hij juist een
foto aan het maken was van zijn vriendinnetjes (de sequens wordt de toe14 In IVa/k-Over van Skolimowski treft men een soortgelijke scene aan. Met dit verschil
dat de Pool de sequens in een meer literaire en sombere toon behandelt.
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schouwers meegedeeld via een gesprek). Ongeval of zelfmoord? Voor Godard
heeft de vraag niet veel zin: het ongeval is waarschijnlijk ook zelfmoord, de
zelfmoord een ongeval. De onmacht heeft weer eens naar de dood geleid.
Is Paul een moderne versie van Alceste? Je zou geneigd zijn het to denken,
en niet alleen omdat je Catherine terloops Le Misanthrope ziet lezen en elders
tegen Paul hoort zeggen: „Wij zijn geen meisjes voor jou; je zult altijd ongelukkig zijn met ons". De meisjes in deze film zijn beslist oppervlakkige wezentjes, maar het zijn geen 'precieuses'. Ze zijn gewoon niet aangepast aan de
wereld waarin de jongens aan het leven zijn: ze hebben het to druk. Neem het
would-be ye-ye-zangeresje Madeleine: ze is volop bezig met het realiseren van
haar 'persoon', ze is zich aan het 'emanciperen'. Ze tolereert Pauls liefde, maar
vanop afstand, wel in bed met hem, maar met een vriendinnetje naast zich.
Ze vraagt Paul wat voor hem het middelpunt van de wereld is. Hij antwoordt:
„de liefde". Zij: „ikzelf". Maar direct voegt zij daaraan toe: „Denk je dat men
helemaal alleen kan leven? Altijd alleen?" Maar goed, ondertussen is ze druk
bezig, „zoals de mol, onbewust, maar toch in een bepaalde richting de aarde
to doorwoelen". De politiecommissaris die het onderzoek leidt na het ongeval
van Paul, vraagt haar wat zij, nu ze zwanger is, gaat doen. „Ik weet het niet,
ik twijfel. Ik weet het niet. Elisabeth heeft me iets verteld over gordijnkoord,
ik twijfel, ik twijfel nog".
Van de kant van Godard kan ik dit moeilijk als misogynie beschouwen. Voor
hem is de vrouw heel zeker een mysterie, een mysterie dat hij respecteert. Wanneer hij in Une femme est une femme (de titel is geen tautologie, maar betekent: een vrouw is geen vrouw of niet de Vrouw) zijn vertolkster, tevens zijn
vrouw, Anna Karina verschrikkelijk laat uitvaren tegen hemzelf achter de
camera, dan is het duidelijk dat zij hem, Godard, aan het uitschelden is. In
haar gebroken Frans roept ze: „Waarom zou een vrouw niet mogen wenen.
Waarom denken jullie dat een vrouw .". Het is génant echt. Maar Godard
laat het als een stuk voor hem onbegrijpelijke werkelijkheid staan.
Les rapports entre les chases

Godard is de kineast van de onmacht: de onmacht van het politieke engagement, van de communicatie, van de affectieve betrekkingen. Een onmacht die
voortspruit uit een onaangepast zijn van de dingen onderling. In Pierrot le Fou
leest Ferdinand een zinnetje voor uit Histoire de l' Art van Elie Faure: „Op het
einde van zijn leven schilderde Velasquez niet meer de dingen zelf, maar de
relaties tussen de dingen". Godard doet niets anders dan de (wan)verhoudingen
tussen de dingen en de mensen blootleggen. Juist daarom boeit het thema van
de jeugd in de wereld van vandaag hem zo sterk. De jonge mensen uit deze
film zijn de wereld aan het exploreren. Alles verrast hen nog. Zij tasten en
zoeken. Vandaar het veelvuldig en bijna uitsluitend gebruik van de monoloogdialoog in interview-worm, een methode die men een maieutiek kan noemen.
Vandaar ook het enorme belang van de gebeurtenissen die zich rond hen
afspelen en die herleid worden tot kleinigheden, faits-divers. Vooral de meest
versacraliseerde overleveringen uit de vorige generatie: dood en liefde, worden
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op hun waarheid getoetst. De dood, met de keten van moord en geweld,
zoals die voortkomt uit de 'politiek' (de confrontatie van ideologische groepen)
of uit de omgang van twee mensen (le crime passionnen. De liefde met haar
'technische' of persoonlijke problemen: de man is zo, de vrouw zo; de man
denkt meer abstract, de vrouw meer affectief (een cliche dat in deze film
gewoon omgedraaid wordt: de man kan zich moeilijker aanpassen dan de zich
emanciperende vrouw).
Traditionele waarden en normen zijn, hoe latent ook, nog overal aanwezig.
Maar er wordt mee gespeeld. Godard is een meester in het tegen elkaar uitspelen van zogenaamde waarden. Hij doet het als het ware terloops: door zijn
collages legt hij verbanden tussen de dingen en de feiten die deze dingen en
feiten ineens een andere betekenis geven, of liever, hun toch al uitgeholde
betekenis helemaal doen verliezen. Godard ten voeten uit is de ondertitel die
hij aan Masculin-Feminin heeft meegegeven: 'Les enfants de Marx et CocaCola', een aforisme dat, zodra het geformuleerd wordt, een slogan wordt en
zichzelf als het ware opheft. Want wat betekent een kruising tussen Marx en
Coca-Cola? In ieder geval heeft het niets meer to maken noch met Marx, noch
met Coca-Cola. Het refereert echter aan een heel reele situatie, een leefwereld
die Paul vlak voor zijn dood als volgt resumeert: „Ik ontdekte dat alle vragen
die ik aan om het even welke Fransman stelde, een ideologie overbrachten die
niets meer van de hedendaagse wereld weerspiegelde, maar die van gisteren
was, uit een ver verleden".
Het engagement van een ergerliik ongeengageerd kineayt

Uit de collages van banaliteiten (van marrant-minable-combinaties) moeten
vonken spatten die de toeschouwer doen reageren. Godard maakt in zijn film
weer eens de onmacht zichtbaar van de hedendaagse mens om in de wereld
van nu to leven. Grijs en onspectaculair, zonder enige romantisering of lyriek
geeft hij een ongewoon, maar heel juist beeld, geloof ik, van de jeugd van
vandaag. Hij maakt de woorden van Nizan uit Aden-Arabie waar: „Ik was
twintig en niemand geef ik het recht to zeggen dat dit de mooiste leeftijd is".
Godard beweert ook niet het omgekeerde: ook dat zou je reinste romantiek
zijn. Wel steekt zijn beeld of tegen onze gangbare opvattingen over de jeugd;
vandaar waarschijnlijk het geringe succes van de film.
Godard haalt voortdurend de schutting neer die de film als spektakelkunst
optrekt tussen toeschouwer en rale wereld. Werkelijkheid wordt listig vervlochten met film en je voelt je als toeschouwer niet heel veilig meer. Volgens
de traditionele normen kan je in Godard moeilijk een 'geengageerd' kineast
zien. Maar toch is hij het, meer dan om het even wie, omdat hij of en toe, en
dat is al enorm, bereikt dat zijn toeschouwers zichzelf niets meer wijsmaken en
zichzelf en hun wereld bekijken zoals ze zijn: vol tegenspraken, waarvan sommige artificieel in leven gehouden worden en dus onoverkomelijk zijn, en
andere misschien wel, misschien ook niet afhankelijk zijn van de eerste. „Comprenne qui voudra", zoals het in de film heet.

Gesprek met Georges Mathieu
Ludo Bekkers

Een bezoek aan Georges Mathieu heeft de charme van een sterk verhaal.
Per telefoon kun je geen afspraak maken: de meester neemt de hoorn er nooit
af. Je kunt hem alleen per brief bereiken of een afspraak maken via vrienden.
Als dag en uur bepaald zijn, bel je aan aan het grote huffs in een van de exclusieve wijken van Parijs en wacht op wat komt. Voor de deur herken je de grote
zwarte Rolls Royce met rode vilten binnenbekleding uit een reportage in ParisMatch. Een hele tijd gebeurt er niets en de met gordijnen gesloten ramen doen
vermoeden dat je poging om de koning van de lyrische abstractie to benaderen
vruchteloos is geweest. Je probeert het nog eens, wacht weer enkele minuten
en ineens gaat de deur open. Plechtstatige muziek van Haendel waait je tegen
vanuit de hall en een theatrale stem zegt: Entrez. Je stapt binnen, de deur valt
achter je dicht en daar staat Georges Mathieu, gekleed in een prachtig gesneden
wit-zwart geruit pak met een purperen das, het lange zwarte haar in een grote
golf achteruitgekamd en twee priemende zwarte ogen boven een snor-metbakkebaarden.
Je jas krijgt een plaatsje in een garderobe waarin historische kostuums hangen
en dan gaat het de brede monumentale trap op, eerst naar een reusachtig grote
werkkamer, waar twee houten vergulde kandelaars staan en de stoel die Sacha
Guitry liet maken voor zijn Louis XIV in Si Versailles m'etait conte. Op de
grond een luipaardvel, achter de stoel een bibliotheek met kartons waarin alle
persknipsels bewaard worden; daarnaast, op een opgevulde olifantepoot, een
gouden telefoon. Later verhuizen we naar een zit-slaapkamer met in het midden
een drie vierkante meter grote divan; daaromheen een zestal plaasteren borstbeelden van filosofen op een sokkel en met het gezicht naar de muur. In een
hoek een pseudo-gotische troon; verder een gotische (decor)schouw waar de
platenspeler in verborgen zit die de indrukwekkende muziek door het huis verspreidt. Op de schouw een kleine parade van Dinky-Toy autootjes, historische
modellen. Tegen een van de wanden een Lange tafel waarop enkele opengerolde
perkamenten met zegel, gekruiste degens en een groot borstbeeld. De hoofdtonen van deze kamers zijn paars en rood. In dit milieu wordt een anti-republikeins, sterk monarchistisch idee gevoed dat op de meest onverwachte manieren tot uitdrukking komt. In de hal staat namelijk een grote ijskast van het
type 'Royal', waarop de meester zijn persoonlijk merk heeft geschilderd en
waarop een gedrapeerd paars doek ligt dat een koningskroon draagt. De kroon
en de lelie vinden we ook terug op een troo p , een bidbank en op de stijlen van
een gotisch hemelbed.

687

Gesprek met Georges Mathieu

De beginperiode van Georges Mathieu is to situeren rond 1946. Hoe stond de
schilderkunst er op dat ogenblik voor?
In 1946 was ik nog niet in Parijs, ik ben hier pas in 1947 gekomen. Maar 1946
was wel een belangrijk jaar omdat er op dat ogenblik in de Verenigde Staten
een aantal schilders werkte zoals Pollock en enkele anderen. In Parijs waren er
enkele schilders als Hartung bijvoorbeeld, en Wols begon toen to schilderen.
Wols had toen reeds een groot aantal akwarellen gemaakt en ook Atlan kwam
op het voorplan. Toen ik op dat ogenblik in Parijs aankwam, verbaasde het
mij dat de meeste kunstcritici zich slechts interesseerden voor de geometrischabstracte en helemaal niet voor de vrije abstracte kunst. Ik heb toen getracht
een aantal manifestaties to organiseren om zowel het publiek als de critici enig
besef bij to brengen van wat er gaande was. De Fransen, of de Parijzenaars,
moisten nauwelijks iets van de kunst van Kandinsky, Mondriaan, Malewitch;
pas rond de jaren 1946 - 1947 hebben zij dit werk, dat nooit op de grote tentoonstellingen to zien was geweest, voor het eerst ontdekt. Kandinsky had
nochtans twintig jaar in Parijs gewoond, Mondriaan trouwens ook, maar
tussen de twee wereldoorlogen had men niet de minste belangstelling getoond
voor hun zuivere nasporingen: men staarde zich blind op bewegingen als het
fauvisme, het kubisme en de geometrische abstractie. Na 1918 zijn het figuren
als Picasso en Matisse geweest die de scene beheersten. De anderen kende men
in Parijs gewoonweg niet. Er bestond geen nieuwsgierigheid en zo bleven bijvoorbeeld de Duitse expressionisten en ook de Vlaamse, zoals Permeke, hier
onbekend. Wols kende men niet en Kirchner al evenmin.
Toen ik hier aankwam, dacht ik bij mezelf: het is allemaal heel mooi om de
abstracte kunst aan het publiek to doen kennen op een ogenblik dat er nog
geen interesse voor bestaat. Het was heel mooi van enkele kleine galerietjes
orn de geometrische abstracte kunst to propageren, maar ongelukkig genoeg
gebeurde dat in de grootste verwarring. Het werk van een Hartung bijvoorbeeld
werd verward met dat van de constructivisten, het werk van een Wols met dat
van de surrealisten. Ik vond dat het meer dan tijd werd deze dwaasheden uit
de wereld to helpers. Ik begon met eigen werk in to sturen naar het 'Salon des
Realites Nouvelles' en naar het 'Salon des moins de trente ans'. Daarna heb
ik in december 1947 voor de eerste maal een tentoonstelling ingericht van
veertien schilders die ik het meest representatief achtte voor een abstracte
kunst die ik lyrisch noem. Lyrisch betekent voor mij vrij. De lyrisch abstracte
kunst staat tegenover de geometrisch abstracte kunst, die naar mijn gevoel
helemaal verouderd is, omdat zij, in de grond, de grote traditie van de Renaissance voortzet. Ik wil hier niet de hele kunstgeschiedenis doorlopen, maar je
kunt Loch zeggen dat het impressionisme de eerste beweging is die het fotografisch realisme loslaat. Omstreeks 1870. In 1905 komt er, met het fauvisme, een
breuk tussen kleur en vorm. Vlaminck schildert bomen in het rood, maakt de
kleur dus los van het realisme. Met Picasso, in 1907, wordt de vorm zelf
bevrijd van het realisme: hij schildert de ogen op de plaats van de neus. In
1910 de bevrijding van het realisme tout court: Kandinsky's schilderijen stellen
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niets meer voor. In veertig jaar tijd dus een volledige bevrijding. Maar Kandinsky componeert zijn schilderijen nog helemaal volgens dezelfde regels van
de kunst, dezelfde begrippen van harmonie en compositie als Rafael of
Michelangelo. Daarom lijkt het mij dat de grote revolutie pas in 1947 tot stand
is gekomen. Op het ogenblik dat men alle artistieke begrippen achterwege laat
en voor de eerste keer kan spreken van een directe schilderkunst, een schilderkunst die afziet van elke referentie tot de natuur, tot een esthetiek en tot een
model. De kwestie van het model lijkt mij nogal belangrijk, omdat een schilder
zoals Hartung, van wiens werk ik trouwens veel hou en die naar mijn gevoel
een van de grootste schilders van de eerste helft van deze eeuw is, zijn schilderijen jammer genoeg maakt als kopieen van zijn gouaches. Dat stoort me op
het plan van de zuivere schepping. Een kunstenaar is, zoals Malraux zei,
iemand die een vorm schept, een vorm uitdenkt; wie daarentegen een vorm
kopieert, is een ambachtsman.
U bent de voorvechter van de lyrische abstractie l en in die zin bent u ten
strijde getrokken tegen de geometrische abstractie. Maar denkt u niet dat deze
twee richtingen beantwoorden aan de eigen geaardheid van de kunstenaar, die
men dionysisch of apollinisch kan noemen?

Ja, misschien zijn deze twee stromingen in de geschiedenis van de kunst altijd
aanwezig geweest: de even worden aangetrokken tot de wet, de anderen tot de
vrijheid. Misschien waren mijn eerste werken heel anarchistisch, maar gaandeweg werden mijn tekens strenger, er ontstond een soort discipline, respect voor
vormen die zich steeds duidelijker gaan aftekenen, op den duur zelfs academisch worden. Dit is trouwens een bekend verschijnsel in de kunst: op het
ogenblik dat een kunstenaar zich bewust wordt dat hij een vorm heeft uitgevonden, verplicht de westerse kunst hem deze vorm to veranderen. De vormen
worden altijd bedreigd door saturatie, is het niet? Maar ik geloof dat spontaneiteit en controle steeds parallel moeten lopen en dat er uiteindelijk geen
kunst kan zijn zonder deze strengheid, deze discipline.
In uw boek 'Au dela du Tachisme' 2 spreekt u vaak en met veel liefde over drie
schilders: Hartung, Wols en Pollock. Beschouwt u deze drie als sleutelfiguren
in de na-oorlogse kunst?

Inderdaad, maar dan wil ik ze wel in de chronologische orde situeren. Hartung
maakte reeds in 1921, het jaar waarin ik geboren ben trouwens, heel opmerkelijke tekeningen: voor de eerste maal drukte een kunstenaar zich zo vrij in een
grafisme uit. Wols begon met akwarellen en ook tekeningen in 1935. Als ik me
niet vergis heb ik hem leren kennen in 1947, het jaar dat hij begon to schilderen. In mei van dat jaar stelde hij in de galerie Drouin werk ten toon dat mij
overrompelde. Wat Pollock betreft, ik geloof dat zijn eerste werk, ik bedoel
1 Cfr. J. Onimus, Lyrische abstractie in de schilderkunst, in Streven, maart 1960, pp. 542548.

2 Editions Rene Julliard, Paris, 1963.
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dan zijn eigenlijk originele werk, van 1946 is. Voordien werkte hij nog in het
spoor van de Europese meesters. Een schilderij zoals The She-Wolf bijvoorbeeld dateert van 1943 en staat nog sterk onder de invloed van Picasso. Naast
Pollock vermeld ik onmiddellijk Mark Tobey, die in de Verenigde Staten een
nog diepgaander invloed heeft uitgeoefend. Pollock is beslist een typisch Amerikaanse schilder, men herkent dat aan de heftigheid van zijn gebaren, aan zijn
hele gedraging, aan de vormen van zijn enorme schilderijen. Zijn wereld zou ik
kosmisch willen noemen: de ruimte wordt hier voor het eerst voorgesteld
zonder enig preferentiepunt. De aandacht wordt gelijkelijk over de hele oppervlakte van het doek verdeeld; de Amerikanen noemen dit de 'over-all'-kant
van het schilderen. Welnu, Mark Tobey had dit procede in 1935 al toegepast,
in een reeks kleine tekeningen die hij White writings noemde.
De relatie tussen Hartung en Wols, om tot Europa terug to keren, heeft een
plezierige kant. Het gaat hier immers om twee Duitse schilders (al werd Hartung later Fransman) met twee verschillende temperamenten in de zin waarover u het daarnet had: de ene geometrisch, de andere lyrisch; twee verschillende aspecten van de Duitse kunst: de ene dogmatisch en heel ernstig, de
andere uitermate lyrisch en romantisch. Ik was erg gefascineerd door die twee
figuren hier in Parijs; ze leken me bijzonder belangrijk: Hartung, zoals ik daarnet al zei, omwille van die vrijheid in zijn tekens en Wols om zijn expressie van
een sterk dramatische wereld. Omstreeks 1945 begon Wols schilderijen to
maken door de verf over het doek to laten lopen. Hij legde het horizontaal en
bewerkte het met een grote nauwgezetheid, met verbetenheid zelfs, tot hij een
resultaat bereikte van een sterke dramatische inhoud zoals we die nergens
anders weervinden. Wols is een schilder die na tweeduizend jaar westerse
esthetiek een bladzijde definitief heeft omgekeerd.
Deze schilders en ook uzelf zouden wig schilders van de geste kunnen noemen.
Denkt u dat dit soort schilderkunst nu nog appelleert aan een hedendaagse
behoefte?
Deze schilderkunst bestaat nog maar nauwelijks twintig jaar en twintig jaar
betekent niet veel in de geschiedenis van de schilderkunst. Ik weet echter niet
of we die schilderkunst kunnen betitelen als de schilderkunst van de geste.
Ik noem ze lyrische abstractie. Men heeft het ook tachisme of informele schilderkunst genoemd. Maar eigenlijk zou het juister zijn to spreken van een
directe schilderkunst, vind u ook niet? Een kunst zonder voorbedachtheid,
zonder scherm, zonder referentie. Het gaat hier voor het eerst om vormen die
werkelijk door de kunstenaar geimproviseerd worden. Ik geloof dat er voor
dit soort kunst nog een grote toekomst weggelegd is, wellicht nog meer dan
voor andere schilderkunst.
We stellen toch overal vast dat de jongeren terugkeren naar het object en zii
die nog echt op doek schilderen, wenden zich opnieuw naar de figuratie.
Ik begrijp u. U maakt een allusie op wat ik elders heb gebrandmerkt als een
sociologische perversie. Of, als u wil, de informele perversie. Reeds in 1957 in
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Tokio en Osaka — en later in Brazilie, Argentine en in de Verenigde Staten
heb ik hetzelfde vast moeten stellen — ben ik pijnlijk getroffen geweest door
het feit dat in al die belangrijke steden — ik denk aan Rio de Janeiro of New
York, waar misschien wel een 60.000 schilders werken — al deze mensen bezig
zijn de bevrijdende handelingen to herhalen die door anderen zijn uitgevonden.
Natuurlijk gaat het hier om de koninklijke weg van de gemakkelijkheid: van
het ogenblik of dat er geen vaste regels meer bestaan, meent men to kunnen
doen wat men wil, vlekken op het doek aan to moeten brengen alleen maar
voor het plezier, zonder to beseffen wat er belangrijk kan zijn in een vlek. Haar
plaats, haar waarde in het spel van kleur en vorm is belangrijk, net zoals in een
klassiek schilderij. Als ik een rode vlek op het doek zet, dan heb ik die nodig
op die bepaalde plaats. De echte informele schilderkunst wordt, naar mijn
oordeel, evenals het kubisme of het fauvisme, slechts vertegenwoordigd door
een klein aantal kunstenaars, door mensen die deze vormen hebben uitgevonden, die deze nieuwe taal hebben geschapen. Zij die volgen, hebben doorgaans
slechts weinig to zeggen. lk geloof dat een kunstenaar de middelen waarin hij
zich uitdrukt zelf schept en die dan opvoert tot het uiterste moment van spanning. Dit was bijvoorbeeld het geval met Mondriaan: hij legde zichzelf de
discipline op, uitsluitend horizontale en verticale lijnen to gebruiken en uit die
discipline heeft hij dan het maximum gehaald. Kandinsky, die bij toeval een
schilderij op zijn kop zag staan, heeft een nieuwe taal uitgevonden: de nietfiguratieve schilderkunst. Maar dat wit niet zeggen dat Kandinsky voor mij
een eerste-rangs schilder is, hij komt slechts op de tweede of derde plaats.
Maar u stelde mij een vraag in verband met die terugkeer naar het object.
Ik denk dat hier een ander fenomeen in het spel is. In de westerse kunst wordt
het tempo steeds maar opgevoerd en treedt er veel sneller een saturatie der
uitdrukkingsmiddelen op. In Japan bijvoorbeeld kon men ruim tien jaar geleden reeds een nieuwe 'Dada' vaststellen: je kon daar ballonnen zien van dertig
meter lengte met manden eraan, waarin schilders lagen die met hun voeten de
ballonnen beschilderden: op die manier gaat er meer kracht uit van het werk,
beweren zij. Vijf, zes jaar geleden dook dan plotseling in Parijs en in New York
een aantal schilders op, die men hier de Nieuwe Realisten en in Amerika de
Neo-Dadaisten noemt. Schilders plaatsen in hun schilderijen heuse lavabo's,
er zijn er die stoelen of flessen in hun werk aanbrengen. Maar met dit soort
experimenten was Marcel Duchamp al bezig in 1912. Al deze verschijnselen
hebben me tot de overtuiging gebracht, dat de kunst zich op het ogenblik op
een kruispunt van drie wegen bevindt. Ofwel kiest zij voor het object, precies
zoals in de tijd van Rafael toen het schilderij een schilderij was; ofwel voor
de act, zoals men in de Verenigde Staten spreekt van de 'Action painting',
daarbij duidelijk verwijzend naar een gestuele en dynamische schilderkunst.
Tenslotte is er de gedraging, d.w.z. de kunstenaar heeft vaak geen enkele verhouding meer tot de werkelijkheid, hij kiest willekeurig, precies zoals Marcel
Duchamp in 1912 een flessenrek nam en dit een sculptuur noemde. Deze nieuwe naam raakte het wezen van het object niet, hij gaf het slechts een artistieke
pseudo-realiteit die het publiek verplichtte het vanuit een ander standpunt to
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bekijken. Ik geloof dat dit Neo-Dadaisme, vooral dan in de Verenigde Staten,
waar men ijshorentjes maakt in plastic materiaal, drie meter lang, of comicstrips reproduceert op sterk vergrote schaal, misschien wel een geestesgesteldheid is, maar het heeft eigenlijk vooral to maken met het drama van de hedendaagse Amerikaanse kunstenaar.
Laten we terugkeren tot Georges Mathieu. Ik wilde wel iets meer vernemen
over wat u verstaat onder de esthetiek van de snelheid.

Ik geloof dat het de eerste keer is dat het begrip snelheid in de kunst in overweging wordt genomen. Dit is tegelijk heel belangrijk en van weinig betekenis.
De kwestie of een kunstwerk in vier seconden gemaakt wordt of in twee uren
of in tien jaren, interesseert ons niet, alleen het resultaat telt. Toen ik in 1956
aanvaardde, op het podium van de Sarah Bernardt schouwburg een schilderij
van twaalf meter bij vier in twintig minuten tijd of to maken, hebben de
meesten welwillend geglimlacht: zoiets was onmogelijk. Het gaat hier inderdaad om een totaal nieuw verschijnsel en telkens als er in de wereld iets nieuws
gebeurt, weigert men eraan to geloven, indien het tenminste niets to maken
heeft met wetenschap of niet mathematisch bewezen kan worden, en dit geldt
vooral wanneer het onze kleine gewoonten van handelen of denken raakt. Het
begrip snelheid kon in de kunst pas nu voor het eerst ontstaan omdat, zoals ik
daarstraks al zei, de referentie aan de natuur, de esthetiek en het model opgeheven werd. Nu voor het eerst kan de schilder improviseren precies zoals de
jazz-componist of de leden van een combo bij een uitvoering. Maar het begrip
snelheid is ook nog om een andere reden van kapitaal belang; het drukt een
derde dimensie van de geest uit, die ik de transcendentie zou willen noemen,
boven de rede en de zintuigen. Deze derde dimensie is helemaal nieuw in de
westerse kunst.
U geeft aan uw werken titels die refereren aan grote feiten uit de geschiedenis.
U hebt zich een extravagant kader gecraerd om in to wonen. U schuwt de
publiciteit niet, u stemt erin toe schilderijen to maken op een podium voor een
voile zaal. Is dit alles een vorm van exhibitionisme of een natuurliik gedragspatroon?

Het is evident dat van het ogenblik of dat schilderkunst vlug gemaakt wordt,
dat een schilderij in twee uur kan uitgevoerd worden, dit fenomeen kan worden ingeschakeld in iets nieuws, dat men dan als een spektakel beschouwt.
Muziek bijvoorbeeld heeft een bepaalde duur en een muziekuitvoering is een
spektakel waarbij men de dingen ziet gebeuren. Tot hiertoe, in de tweeduizend
jaar van de westerse schilderkunst die achter ons liggen, ontstond het kunstwerk altijd in het geheim van het atelier. De uitvoering ervan nam immers zes
maanden, twee maanden, veertien dagen in beslag; het was onmogelijk het
verloop ervan mee to maken. Door het invoeren van het begrip snelheid meen
ik dit begrip ook in beeld to hebben gebracht. Ik heb niet de indruk dat men
dat mag beschouwen alsof ik me zou vertonen in een spektakel bij de uitvoe-
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ring van een schilderij. Ik doe dat over het algemeen trouwens slechts voor een
beperkt aantal aanwezigen, die me daartoe expliciet uitnodigen omdat ze niet
alleen in het resultaat geinteresseerd zijn, maar ook in de manier waarop een
werk tot stand komt. Het moet toch uitermate boeiend geweest zijn om meesters zoals Michelangelo of Leonardo da Vinci bezig to zien.
En wat uw andere vraag betreft: ik vind het heel jammer dat ooze westerse
wereld zo conformistisch is geworden. Indien de kunstenaar werkelijk de gevoeligheid van de wereld incarneert voor de huidige en de komende generaties,
dan moet hij de top van de geestelijke en intellectuele hierarchie van ooze tijd
bekleden. Enkele jaren geleden heb ik een artikel gepubliceerd over het begrip
dandyisme. Ik geloof dat dandyisme belangrijk is in verband met conformisme
en ik wilde u graag de conclusie van mijn studie voorlezen:
„Zoals de edelen onder Lodewijk XIV, toen ze hovelingen werden, zich vervreemd hebben van hun bestaan, zo heeft de mens van vandaag, door een
individu to worden, zich vervreemd van zijn persoon door zijn aandacht over
to dragen op de dingen. De mens van vandaag heeft de moed niet meer om
gewoon zichzelf to zijn. Een hard en brutaal rationalisme heeft het spel van
de menselijke geest vervalst door hem to mechaniseren, heeft de vormen verstijfd, het Leven gekwetst. De persoon, die tien eeuwen lang de voornaamste
zorg van het Westen was geweest, heeft de plaats moeten ruimen voor het
individu, dat van alle levende oorspronkelijkheid ontdaan is. Het is een onthullende perversie: wie tegenwoordig natuurlijk durft to zijn, gewoon zichzelf,
zonder zich to bekommeren om het gedrag van de anderen, wordt gebrandmerkt als een originele, een buitensporige, erger nog, als een zonderling. Toppunt van de aberratie: wat echt is, essentieel, organisch, doorleefd, wordt aangeklaagd als kunstmatig, uitwendig, belachelijk, overdreven. Op het ogenblik
dat de kwantitatieve geest overwinning op overwinning behaalt, op het ogenblik dat het confozmisme wet is geworden, is de dandy niet alleen heilzaam, hij
is onze enige redder".

VIOLENCE DES HUGUENOTS FRANCAIS A L'ENDROIT DE NOBLE DAME MONTBRUN PAR DES
SOLDATS QU'E.LE RECUT AVEC LIBERALITE

LE GRAND DAUPHIN

Het raadsel van de quasars
P. J. Treanor

Men kan zeggen dat de geschiedenis van de moderne astronomie begonnen is
op het ogenblik dat, vier eeuwen geleden, Galilei zijn primitieve telescoop op
de hemel richtte en uit deze nog ruwe waarneming conclusies wist to halen die
nu nog ieders bewondering afdwingen. Sedertdien is het instrumentarium van
de astronomen enorm veel rijker geworden, in hoeveelheid en afmeting zowel
als kwaliteit en precisie. Toch blij ft het een eigen karakteristiek van de astronomische wetenschap dat ze voor haar conclusies is aangewezen op de interpretatie van relatief gesproken schaarse gegevens, omdat de diepte waarin het
heelal thans gepeild wordt, zo groot is dat daarnaast zelfs moderne observatiemogelijkheden haast lachwekkend klein zijn.
Tot 'n vijfentwintig jaar geleden was men voor de kennis van het heelal aangewezen op het licht van verschillende hemellichamen, hetgeen slechts een
klein deel vertegenwoordigt van de energie welke zij uitstralen. De ontdekking
van de radio-astronomie heeft daarin verandering gebracht, vooral dan in onze
kennis van de ver verwijderde galaxieen, die zich met enorme snelheden (een
belangrijke portie van de lichtsnelheid) van ons verwijderen. Deze discipline
betekende voor de sterrenkunde een zeer grote vernieuwing, die enkele jaren
geleden een toppunt bereikte in de ontdekking van de 'quasars'.

Voorgeschiedenis
Eerst in de jaren onmiddellijk voor de jongste wereldoorlog werd onze eigen
galaxie geobserveerd door het opvangen van stralen in een gamma van veel
grotere golflengte dan het zichtbare licht, golven die ook in de gewone radioen TV-verbindingen gebruikt worden. Na de oorlog ging men dan eigenlijke
radio-telescopen bouwen, waarmee het mogelijk werd een gedetailleerd onderzoek van het heelal aan to vatten. In princiep verschillen deze telescopes niet
van gewone spiegelkijkers, tenzij juist door hun gevoeligheid voor langere
golflengten en hun volkomen blindheid voor het gewone licht. Twee grote
voordelen hebben ze ten overstaan van optische kijkers: ze kunnen bepaalde
objecten waarnemen die veel meer radio-energie dan licht uitstralen, en dwarsdoor interstellaire stofwolken heen kunnen ze gebieden van het heelal zien die
anders door die wolken verduisterd blijven. Ze hebben nochtans ook een groot
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nadeel: aangezien radiogolven ongeveer 1.000.000 maal langer zijn dan zichtbare lichtgolven, zou een radio-telescoop ook een miljoen maal groter moeten
zijn dan een optisch instrument om een even sterk gedetailleerd beeld to kunnen weergeven. Daarom zijn radiotelescopen ook zeer grote constructies (zoals
de 75 meter-spiegel van Jodrell Bank en het Newton-kruis to Bologna) en is
zelfs z6 hun mogelijkheid tot het onderscheiden van details (het 'oplossingsvermogen', zoals dat in vaktaal heet) minder goed dan die van het blote
mensenoog bij gewoon licht.
De belangrijkste en boeiendste ontdekking, gedaan met radiotelescopen, waren
de z.g. 'discrete radio-sources', welke term we het best met 'verborgen' radioobjecten vertalen. Deze objecten, waarvan de radio-astronomen in beide hemisferen er reeds meer dan 3.000 gecatalogiseerd hebben, zijn bronnen van sterke
radio-straling, die meestal niet met een of andere betrekkelijk heldere ster van
de melkweg, noch met een nabije galaxie samenvallen. Een zorgvuldig onderzoek met optische telescopen binnen de kleine gebieden, door de positie der
radio-objecten bepaald, bracht aan het licht dat de helderste radiobronnen
kunnen gedentificeerd worden als ver verwijderde galaxieen. De fysische toestand van deze galaxieen moet echter sterk verschillen van wat we in gewone
galaxieen als onze melkweg vinden: deze laatste stralen immers zeer weinig
radio-energie uit; ook het ongewone optisch beeld dat ze vertonen bevestigt dit
vermoeden. Spoedig bleek dat de meeste radiobronnen dergelijke galaxieen
moesten zijn, waarvan de optische straling echter, wegens de enorme afstand,
meestal to zwak is om nog waarneembaar to zijn. Dit moeten dan wel de verst
afgelegen objecten zijn, door de mens gekend: hun afstand tot de zon loopt
immers op tot 7.000.000.000 lichtjaren.
De ontdekking der quasars

Dat was het zeer eenvoudige beeld dat men zich van de verst afgelegen streken
van het heelal gevormd had, tot het, ongeveer Brie jaar geleden, door een nieuwe ontdekking bijna brutaal gestoord werd. De geleidelijke verbetering van de
radiotelescopen had het mogelijk gemaakt met ongewoon grote nauwkeurigheid de positie uit to stippelen van een bepaalde radio-bron, tot dan slechts
gekend onder haar cataloognummer 3 C 273. Zorgvuldig onderzoek met een
reuzetelescoop bracht op het eerste gezicht geen galaxie to voorschijn die de
radiostraling kon veroorzaken. Er bleek echter in het geobserveerde gebied een
klein, ster-achtig object to staan, dat totaal anders voorkwam dan om het even
welke gekende galaxie. Spectrografische analyse toonde aan dat ook het licht
van die ster volkomen verschilde van dat van gewone sterren, speciaal door
zijn ongewone, heldere 'emissielijnen' (dit zijn heldere lijnen in een lichtspectrum, veroorzaakt door het oplichten van hete gassen). Deze lijnen verschaften
het antwoord op het raadsel aan de Nederlandse astronoom Maarten Schmidt,
die ontdekte dat het hier feitelijk om lijnen ging welke normaal in het ultraviolette gedeelte van het spectrum zouden voorkomen dat door de atmosfeer
van de aarde geabsorbeerd wordt.
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De verschuiving van die ultraviolette lijnen naar het blauw kon inderdaad uitgelegd worden, a1s die 'ster' in werkelijkheid een verre galaxie was, die het
bekende 'rood-verschuivings'-effect (Doppler-effect) vertoont wegens de grote
snelheid waarmede zij zich van ons verwijdert. Deze verwijdering is to wij ten
aan de expansie van het heelal. Dit ster-achtig object was het eerst gekende
exemplaar van een nieuwe klasse van astronotnische objecten, die wegens hun
quasi-stellair voorkomen de naam 'quasi stellar objects' kregen, weldra enigszins barbaars samengetrokken tot 'quasars'.
De quasar 3 C 273 bleef niet lang enig in zijn soort: door nauwe samenwerking
van optische en radio-astronomen in intens doorgevoerde onderzoekingen vond
men er een twaalftal binnen het jaar. Op dit ogenblik zijn er verschillende
honderden bekend.
Een studie van deze quasar-groep maakt het nu mogelijk hun gemeenschappelijke trekken to omschrijven: het zijn radio-bronnen, die optisch het beeld vertonen van een ster of ongeveer het beeld van een ster: enkele vertonen zwakke
sporen van nebulositeit; hun spectrum is eigenaardig, doch karakteristiek: het
bevat emissielijnen waarvan de roodverschuiving overeenstemt met grote verwijderings-snelheden; minstens enkele quasars hebben een veranderlijke he1derheid.
W at zijn quasars?
De sleutel tot het antwoord op deze vraag moet hoofdzakelijk gezocht worden
door meting en interpretatie van de roodverschuiving in de spectra. Die meting
is zeer moeilijk omdat quasars steeds zeer zwakke lichtbronnen zijn; toch is ze,
na hardnekkige en herhaalde pogingen en met behulp van de grootste telescopen en de meest moderne beeldversterkers, in bijna honderd gevallen geslaagd. De resultaten waren in hoge mate verb1uffend.
De eerste roodverschuiving, door Schmidt gemeten in 1963, kwam overeen met
een verwijderingssnelheid van 48.000 km/ sec. (dat is ongeveer een zesde van
de lichtsnelheid), doch nu reeds kennen we verschillende zwakke quasars met
roodverschuivingen die wijzen op meer dan 240.000 km/ sec. Indien deze snelheden reeel zijn, zouden deze objecten verschillende miljarden lichtjaren van
ons verwijderd zijn, veel verder dus dan de zwakste 'gewone' galaxie die ooit
werd waargenomen. Is deze gevolgtrekking juist, dan moeten de quasars ongelooflijk heldere objecten zijn, die ongeveer honderdmaal meer energie uitstralen dan gewone galaxieen. Hun ster-achtig uiterlijk wijst er echter op dat
ze terzelfdertijd veel kleiner in omvang zijn dan gewone galaxieen. Dat sommige quasars een wisselende helderheid vertonen, maakt de zaak eigenlijk nog
raadselachtiger, want dit veronderstelt dat, terwijl de diameter van een gewone
galaxie ongeveer 100.000 lichtjaren bedraagt, het grootste deel van het quasarlicht voortkomt uit een gebied van ten hoogste enkele lichtjaren in diameter.
Het moeten dan wel galaxieen zijn in een werkelijke staat van explosie!
Dergelijke verbluffende conclusies worden door de astronomer niet gauw
aanvaard zonder zeer zorgvuldig kritisch onderzoek. Een eerste voor de hand
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liggend alternatief voor de gegeven interpretatie is, aan to nemen dat de roodverschuiving helemaal niet aan snelheid toe to schrijven is, doch wel aan
gravitatie. De lezer weet wellicht dat uit Einsteins veralgemeende relativiteitstheorie volgt, dat een lichtstraal die door een gravitatieveld heen gaat, een
roodverschuiving ondergaan moet; deze theoretische gevolgtrekking werd
trouwens enkele jaren geleden experimenteel bevestigd door meting van het z.g.
MOssbauer-effect bij gamma-stralen in het zwaarteveld van de aarde l . Een
dergelijke roodverschuiving zou dan in het quasarlicht veroorzaakt zijn door
voorwerpen met de omvang van een gewone ster, doch met de massa van
honderden sterren, gelegen binnen onze eigen galaxie. Deze hypothese tart
werkelijk de verbeelding en brengt nog grotere moeilijkheden met zich mee.
De aanwezigheid van die enorme massa's in de melkweg zou immers voldoende
zijn om zelfs binnen ons zonnestelsel kleine storingen to verwezenlijken, die
nog niet werden waargenomen.
Zou een quasar dan wellicht alleen maar een ongewoon type van galaxie zijn
met een vrij normale helderheid? In dat geval zouden ze volgens hun schijnbare helderheid ongeveer tweemaal dichterbij staan dan de afstand die blijkt
uit hun roodverschuiving. Slechts een klein gedeelte van de roodverschuiving
zou dan aan de kosmologische expansie kunnen worden toegeschreven; de rest
zou op rekening komen van hun uitzonderlijke hoge gravitatie of van een
expansie-snelheid, volkomen verschillend van en veel groter dan die van andere
galaxieen.
Uit welke hoek ook bekeken, zijn quasars uiterst ongewone objecten.
Kosmologische betekenis van de quasars

De waarschijnlijkheid dat quasars uiterst lichtsterke en verwijderde galaxieen
zijn, bezorgt ze een belangrijke kosmologische betekenis. Essentieel draait de
keuze tussen de verschillende kosmologische modellen van het heelal ('steady
state', uitdijend of oscillerend) grotendeels rond de meting van de verwijderings-snelheid van verre galaxieen. Daaruit leren we immers in welke fysische
en dynamische toestand het heelal verkeerde verschillende miljarden jaren
geleden. Daarom juist waren de gewone zwakke 'radio-galaxieen' bijzonder
interessant: de meeste ervan lagen voorbij de reikwijdte van optische waarnemingen; daarom waxen tot voor kort de radio-signalen van deze galaxieen
onze enige informatie over de diepste streken van de ruimte (ongeveer 2 miljard lichtjaren). Ongelukkig is het normaal onmogelijk de roodverschuiving
van een radio-galaxie to meten, wat de astronomen noodzaakte zich to beperken tot statistische studies van hun distributie; deze studies hadden overigens
reeds rijke vrucht afgeworpen.
Het grote belang van de quasars in dit verband is nu dat ze gelegen zijn in
gebieden, even ver of zelfs verder verwijderd dan de gewone radio-galaxieen
en dat, wegens hun grote helderheid, hun roodverschuiving optisch kan geme1 cfr. H. Jans, Rudolf L. MOssbauer, in Streven, maart 1962, pp. 547 - 551.
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ten worden. Zij brengen ons dus een veelbelovende nieuwe mogelijkheid om de
expansie van het heelal nauwkeuriger en op groter afstand to onderzoeken dan
ooit tevoren. Vele astronomen zien daarin een gewettigde hoop dat we ooit tot
een verantwoorde keuze tussen de verschillende kosmologieen zullen komen.
Verwanten van de quasars
In de hoop meer inzicht to krijgen in de natuur van quasars, wij den sommige
astronomen speciale aandacht aan sommige soorten van objecten, die geen
quasars zijn, maar enkele van hun eigenschappen bezitten.
Eigenlijk waren de bijzondere kenmerken van twee dergelijke objecten reeds
ontdekt kort voordat de eerste quasar geldentificeerd werd. Het eerste was
feitelijk een welbekende galaxie met een onregelmatige structuur, lang geleden
reeds opgetekend door Messier onder het cataloognummer M82. Reeds enkele
jaren stond dit voorwerp bekend als een sterke radio-bron en reeds duizenden
malen was het gefotografeerd; doch pas in 1962 bleek uit lang belichte opnamen met een filter die slechts het rode waterstoflicht doorliet, dat de galaxie
een uitzetting vertoonde rond het kerngebied. Spectra van deze nieuw-ontdekte
uitzetting toonden een werkelijk explosieve expansie vanuit de kern aan. Hier
kreeg men het bewijs voor het bestaan van geweldige energie, afkomstig uit de
kern van een galaxie. Zouden quasars wellicht een soort explosie van galactische kernen zijn? Over het centrale gebied van een galaxie, dat slechts enkele
honderden lichtjaren diameter heeft, is nog weinig bekend. Zelfs de kern van
de Melkweg is in mysterie gehuld; wel weten we dat er mysterieuze krachten
in verscholen liggen.
Kort voor de ontdekking van de eerste quasar observeerde Minkowski met de
5 m-telescoop van Mount Palomar het spectrum van een zwakke galaxie. Juist
als de quasars is deze galaxie een radiobron en vertoont ze spectraallijnen die
een grote verwijderingssnelheid aantonen (ongeveer de helft van de lichtsnelheid). Deze snelheid betekent dat de galaxie ongeveer vijf miljard lichtjaren
ver staat, d.w.z. in 'quasar-land'. Nochtans heeft ze niet, zoals de quasars, het
uiterlijk van een ster; ze heeft integraal de structuur van een gewone galaxie en
schijnt trouwens deel uit to maken van een 'cluster' (een zwerm), die voor de
rest slechts volkomen normale leden telt.
Nog andere mogelijke aanwijzingen en tussenschakels doken op sedert de ontdekking van de quasars. Aangezien quasars veel ultraviolet licht uitstralen, zijn
astronomen juist naar zwakke objecten met dezelfde eigenschappen op zoek
gegaan. Dit kan gebeuren door hele gebieden van sterren met verschillende
kleurfilters to fotograferen. Daarna onderzoekt men stuk voor stuk interessant
lijkende objecten om uit to maken of het wellicht quasars zijn en wordt de
roodverschuiving gemeten. Veel van deze objecten, wellicht de helft, blijken
dan alleen maar ongewone sterren to zijn; de andere vertonen de heldere emissielijnen met sterke roodverschuiving en het ster-achtig uiterlijk, karakteristiek
voor quasars. Toch zijn er daaronder een aantal die aan al deze voorwaarden
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voldoen zonder eigenlijke quasars to zijn, omdat ze geen waarneembare radioenergie uitstralen en dus geen radio-objecten zijn.
Het onopgeloste raadsel

Geen enkel van bovengenoemde objecten is echter de 'missing link', de tussenschakel, die ons in staat kan stellen het mysterie van de quasars to ontsluieren.
De astronomen beginnen zich pas to realiseren dat de haast toevallige ontdekking van de quasars hun de weg geopend heeft naar de ontdekking van totaal
nieuwe soorten van galaxieen, gekenmerkt door de grote energie-bronnen
waarover ze beschikken, veel sterker dan diegene welke in onze eigen melkweg
aan het werk zijn. Zijn deze krachten latent in alle galaxieen en spelen ze een
belangrijke rol in de vorming en de evolutie van de galaxieen? Vele jaren zal
het wellicht duren vooraleer men op die vragen het antwoord kent.
Ondertussen mogen de astronomen wel dankbaar zijn dat de natuur deze
machtige 'lantaarns' aan de grens van de zichtbare kosmos heeft uitgezet als
een vriendelijke attentie voor de velen die een glimp van die achteloos weggestraalde energie opvangen en in dat flikkerend lichtje de ouderdom en de
geschiedenis van het heelal trachten to ontdekken.

Politiek overzicht
Nederland

De vervroegde Tweede-Kamerverkiezingen

De mening, dat de Nederlander zich niet interesseert voor de politiek, heeft
gedurende de laatste maanden volledig afgedaan. Zelden is er in ons land zo'n
felle verkiezingsstrijd gevoerd als die voorafgaande aan de vervroegde Tweede
Kamer-verkiezingen op 15 februari j.l. Dag- en weekbladen, radio en televisie
— vooral de laatste — kwamen tegemoet aan de weet- en nieuwsgierigheid
van lezers en kijkers en stimuleerden op hun beurt weer de belangstelling. Het
resultaat? Na een verkiezingsstrijd, waarin alle politieke partijen elkaar voortdurend onduidelijkheid verweten en allen aandrongen op duidelijke uispraken
van de anderen, schlep de kiezer een erg onduidelijke situatie in de nieuwe
volksvertegenwoordiging.
Het was verwacht, dat de KVP de tol zou moeten betalen voor haar moed om
het vertrouwen op to zeggen in de samenwerking tussen haar en de PvdA
tijdens het kabinet Cals; dat het verlies acht zetels was viel tegen maar is
behalve een gevolg van de tendens tot deconfessionalisering van het politieke
Leven ook to wijten aan de algemene ontevredenheid met de gang van zaken
in ons land.
Deze uitte zich ook in het verlies van de PvdA, die ondanks een nieuwe aanpak
van de verkiezingspropaganda door middel van een door het land trekkende
karavaan, terugviel van 43 op 37 zetels; dit betekende slechts een minimaal
herstel vergeleken met de uitslag van de verkiezingen voor de Provinciale
Staten in 1966 en men erkende deze tegenvaller ruiterlijk. Het is mogelijk, dat
de propaganda to negatief was gericht en men ook hier de jonge kiezers to
weinig aansprak. Eigenlijk kan worden gesteld, dat de kiezers noch het KVPbeleid noch dat van de PvdA hebben goedgekeurd.
Ook de VVD heeft niet de vruchten geplukt van haar twee jaren durende
oppositie; zij had meer verwacht dan de winst van een zetel, die zij nu ternauwernood haalde. Deze oppositiewinst werd echter weer to niet gedaan door
het verlies van een zetel door de CHU, terwijl de ook oppositionele pacifistische
socialisten (PSP) wel hun 4 zetels wisten to behouden, maar hun stemmenpercentage iets zagen teruglopen vergeleken bij 1963 en belangrijk a1s wij het vergelijken met de resultaten van het vorige jaar.
Duidelijke winst behaalde de ARP maar hierin zal men toch eerder een
uitdrukking van vertrouwen in de persoon van Min. Zijlstra moeten zien dan
een onderschrijven van het program; het doet ons denken aan de winst, die de
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Anti-Revolutionairen in de dertiger jaren behaalden op de jaspanden van hun
toenmalige sterke man, H. Colijn.
Ook de Boerenpartij groeide; haar stemmenpercentage verdubbelde vergeleken
met 1963 en zij komt nu met 7 afgevaardigden in de Kamer; de enige troost
hierbij is, dat zij vergeleken met 1966 bijna twee procent stemmen verloor.
Alle onderlinge ruzies en alle ontactische zetten van lijstaanvoerder Koekoek
hebben een klein half miljoen kiezers blijkbaar niet aan het denken gezet.
Een grote winnaar kwam er toch uit de chaos to voorschijn. Een kersverse
politieke partij, Democraten '66, zich op modeme wijze aandienend als D '66.
die voor het eerst aan de verkiezingen deelnam, behaalde meteen zeven zetels.
In haar snel klaargemaakte voorlopig programma pleit zij voor een beter
functioneren van de democratie o.a. door verkiezing van de minister-president
en invoering van het districtenstelsel; verder stelt zij, dat er een vierjarenplan
voor de overheidsbegroting zal worden opgesteld, zodat regeren op langer
zicht mogelijk wordt. Haar aanhang heeft deze partij voornamelijk gevonden
onder de jonge kiezers in de leeftijd van 21 tot 35 jaren uit de kringen van
KVP, PvdA en PSP; deconfessionering en onbehagen met de huidige partijensituatie speelden een rol, maar daarnaast ook een goed geleide reclame en het
vlotte-jongen-optreden van de lijsttrekker, mr. H. van Mierlo. D '66 krijgt in
de komende vier jaren de kans to tonen wat zij in de praktische politiek waard
is; zij schijnt zich hiervoor to willen voorzien van een braintrust, die plannen
ontwerpt en uitwerkt en zo de arbeid van de Kamerleden zal verlichten. In
elk geval heeft zij nu reeds bereikt, dat men aandacht gaat besteden in de
grotere partijen aan zaken waarover men tot nu toe alleen maar praatte, maar
waaraan weinig of niets werd gedaan. Speciaal de kiesrechthervorming staat
op de voorgrond; het is eigenlijk ook to zot om los to lopen, dat er 23 partijen
aan deze verkiezingen hebben deelgenomen, waaronder men zich met een partij
voor ongehuwden belachelijk maakte voor binnen- en buitenland. Een voordeel:
de schatkist kreeg 66 duizend gulden als gevolg van het niet behalen van ook
maar een kamerzetel door negen partijen.
Volgens vrij algemene overtuiging zou het zeer moeilijk zijn om een regeringscoalitie to vormen, die voldoende sterk was om de bestaande moeilijkheden to
overwinnen. Na de gewone adviezen to hebben ingewonnen verzocht de koningin de afgetreden minister-president, prof. Zijlstra, als informateur op to treden. Afwijkend van de gewone gang van zaken raadpleegde de informateur
ook de fractie-voorzitters der kleine partijen. Deed hij dit om de nadruk to
leggen op zijn onpartijdigheid of om een aanvaardbare gelegenheid to scheppen
om D '66 to polsen? Het bleek al spoedig dat de laatste in de plannen van de
informateur to weinig aanknopingspunten vond voor het realiseren van haar
ideeen. Toen de PvdA vasthield aan haar opvatting, dat bij de kabinetsformatie
eerst moest worden beslist over de vraag welke partijen zouden deelnemen en
pas daarna het programma moest worden besproken, stelde zij een eis, waaraan
de andere grote partijen geen gevolg wilden geven en plaatste zij zich zelf
buiten de formatie. Zijlstra koos toen voor samenwerking met de VVD, waartegen wel bezwaren bestonden bij de linkervleugels van KVP en ARP, maar
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waarvan men in KVP-kringen in elk geval de noodzakelijkheid wel inziet wegens de starre houding van de fractie-voorzitter van de PvdA, Den Uyl.
Van begin of aan heeft men er sterk op aangedrongen, dat prof. Zijlstra ook
als formateur en als minister-president zou optreden. Onder zijn leiding hebben
de vier partijen n.l. KVP, ARP, CHU en VVD nu een volledig akkoord getroffen over de hoofdlijnen van een regeringsprogram en heeft de informateur
zijn eindrapport aan de koningin uitgebracht. Daar hij uitdrukkelijk bij zijn
eerste mening is gebleven om geen rol in de actieve politiek to spelen zal het
kabinet dus een andere premier moeten krijgen. Het is to hopen dat dit geen
aanleiding geeft om alsnog aan de tot stand gekomen overeenkomst to gaan
tornen.

Internationaal
EEG
De formatiepoging van prof. Zijlstra was enkele dagen onderbroken door het
bezoek van de Engelse prime-minister, Wilson, en zijn minister van buitenlandse zaken, Brown. Dit had plaats in het kader van de pogingen van Engeland om toe to treden tot de EEG en volgt op soortgelijke visites aan Rome,
Straatsburg en Parijs. Begin februari was Wilson in Brussel, waar men zich
duidelijk uitsprak voor de aansluiting van Engeland, maar in het midden
schijnt to hebben gelaten of men hiervoor op dit ogenblik wel een scherp
conflict met de Gaulle wil riskeren. Men acht het mogelijk, dat Brussel erop
heeft aangedrongen om eerst over to gaan tot associatie van Groot Brittannie
met de EEG en b.v. over enkele jaren pas to praten over volledige aansluiting,
een suggestie, die ook de Gaulle tij dens het bezoek van Wilson aan Parijs zou
hebben gedaan, maar Wilson voelt hier niets voor. Wel heeft hij nu duidelijk
uitgesproken, dat gedeeltelijke afstand van souvereiniteit noodzakelijk is in het
geval van toetreding en dat Engeland hiertoe dan ook bereid is. Ook maakte
hij duidelijk, dat Engeland niet met lege handen in de EEG komt; de technologische achterstand van de Zes op de V.S. is zeer groot; daar Engeland in dit
opzicht verder ontwikkeld is dan de Zes — al is het op geen stukken na de
gelijke van de V.S. — is het ook voor Europa van belang gebruik to maken
van de Engelse kennis om de achterstand in to halen en Wilson en Brown
hebben laten weten, dat dit slechts kan geschieden binnen EEG-verband.
De visite aan Bonn half februari heeft Engeland niet veel wijzer gemaakt.
In principe blijft Bonn voorstanders van het Britse lidmaatschap, maar in de
praktijk houdt de West-Duitse Bondsregering van Kiesinger zich op de vlakte;
op dit ogenblik hecht zij veel meer waarde aan een goede verstandhouding
met haar buurman de Gaulle dan aan opname in de EEG van een verder
afwonende vriend. Deze houding werd Bonn een beetje gemakkelijker gemaakt
door een uitlating van minister Brown tegenover de Russische premier, Kosygin, tijdens diens bezoek aan Londen over de Oder-Neisse linie als grens van
Duitsland. Men had hiertegen nogal wat bezwaren, maar herinnerde zich
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liever niet, dat de Gaulle zich zelfs duidelijker ten gunste van erkenning van
deze grens heeft uitgesproken.
Het bezoek aan Den Haag bracht geen nieuwe ideeen. Dat Nederland voor de
aansluiting is wist men allang; dat het een eventueel neen van de Gaulle zou
kunnen doorbreken is uiterst onwaarschijnlijk. Natuurlijk is het juist, dat Wilson nu ook een bezoek aan Luxemburg brengt, maar is het nog nodig voor
het bepalen van zijn standpunt? Hij kan weten hoe de kaarten liggen en het
wordt tijd, dat hij beslist. Zijn aarzelen zal zeker uitgelegd worden als een
gebrek aan Europese gezindheid en geeft tevens kansen aan de tegenstanders
van de toetreding in Engeland zelf; een lid van het kabinet, Jay, heeft zich al
uitgesproken als tegenstander en de Gaulle zal — als hij het nodig vindt —
niet nalaten dit to gebruiken.
Of meent Wilson to kunnen wachten op andere aanbiedingen? Er wordt gesproken over een mogelijke Atlantische Vrijhandelszone, waartoe de V.S.,
Canada, Engeland en de Europese Vrijhandels Associatie zouden gaan behoren; dan zouden de rollen zijn omgekeerd, want niet Engeland zou de EEG
nodig hebben, maar de laatste zou de hulp van Engeland behoeven om in de
Atlantische Associatie to worden opgenomen op straffe van anders een onderontwikkeld gebied to worden. Daarnaast zijn er geruchten, dat ook Rusland
voorstellen aan Londen heeft gedaan om de economische betrekkingen to verbeteren en Engeland van zijn Europese plannen of to brengen; afzet in OostEuropa kan wel opwegen tegen die in de Zes. Wilson kan zo de indruk hebben
gekregen, dat hij nog tussen meerdere mogelijkheden kan kiezen en daarom
vooralsnog kan afwachten.
Pact van Warschau
Er zijn moeilijkheden ontstaan tussen de zeven leden van het Warschau-pact
n.a.v. het felt, dat een van hen, Roemenie, er toe is overgegaan diplomatieke
betrekkingen met Bonn aan to knopen. Vooral de DDR is boos, omdat dit
gebeurd is zonder dat Boekarest van Bonn heeft geeist, dat het de DDR of ficieel erkende. In Roemenie vraagt men zich echter of waarom Ulbricht nij dig
is nu men erin is geslaagd de Hallstein-doctrine — volgens welke Bonn geen
relaties zou onderhouden met staten die de DDR erkenden — to doorbreken
en juist dat to bereiken waarvoor Oost-Berlijn altijd heeft gepleit. Ook Polen
was niet to spreken over Roemenie's optreden, daar het met opzet vergeten
was erkenning van de Oder-Neisse grens to vragen. Feit is echter, dat niet
alleen Roemenie maar ook Boelgarije, Hongarije en Tsjecho-Slowakije weinig
of geen interesse hebben in de Oder-Neisse, in erkenning van de DDR of in
het eventuele bezit van kernwapens door Bonn, maar wel in betere econornische betrekkingen met het Westen en in de mogelijkheid om zich zo zelfstandiger op to stellen in het z.g. Oostblok.
Om deze tegenstelling binnen het Warschau-pact to bespreken zou men eerst
in Oost-Berlijn vergaderen, maar daar Roemenie hier bezwaren tegen had,
werd de bijeenkomst verplaatst naar Warschau. Ook hier is men het niet eens
geworden en men kan spreken van een volledige breuk in het pact. Ulbricht
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zou deze alleen nog willen onderstrepen door to proberen binnen het pact
bilaterale veiligheidsovereenkomsten to sluiten, waarvoor slechts Polen iets zou
voelen.
West-Duitse Bondsrepubliek

Nog op een ander diplomatiek front heeft de BRD een succes behaald. Toen
in 1965 Bonn ertoe over ging ambassadeurs uit to wisselen met Israel, verbraken negen leden van de Arabische Liga de diplomatieke contacten met WestDuitsland. In december '66 nodigde Kiesinger deze landen uit de betrekkingen
weer to herstellen. Onder invloed van Nasser werd besloten dat dit eventueel
zou kunnen gebeuren via de kantoren van de Arabische Liga. Jordanie heeft
nu zijn onafhankelijkheid t.a.v. Egypte menen to moeten demonstreren door
op eigen houtje de diplomatieke betrekkingen met Bonn to herstellen en dit
zelfs to doen zonder to eisen dat Bonn de economische hulp aan Jordanie zal
hervatten. Volgens Duitse berichten zouden ook andere Arabische staters,
zoals Arabie en Soedan, het voorbeeld van koning Hoessein willen volgen,
maar daarmee toch nog willen wachten op de resultaten van een Liga-bijeenkomst half maart in Cairo.
9 - 3 - '67

J. Oomes

Belgie
Volmachten voor de regering

Op 4 maart keurde de Kamer het 'wetsontwerp 356' goed, waardoor de regering tot 14 november 1967 gemachtigd wordt in heel veel dingen beschikkingen
van wetgevende aard to nemen door middel van koninklijke besluiten. Deze
koninklijke besluiten kunnen nadien enkel bij wet gewijzigd worden. Op het
ogenblik dat we dit overzicht schrijven, is de Senaat met de beraadslaging over
het wetsontwerp begonnen. Ondanks bepaalde wrijvingen verwacht men dat
het ook hier, zij het zonder geestdrift, goedgekeurd zal worden. Aldus zou de
regering Van den Boeynants bijna acht maanden lang over volmachten beschikken die, formeel gezien, even ver gaan als die waarmee autoritaire regeringen zich in het verleden onafhankelijk gemaakt hebben van de wetgevende
macht.
In Belgie ontbreekt het machtsapparaat dat aan een dergelijke volmachtswet
een draconisch karakter zou kunnen geven. De algemene democratische spelregels en de fundamentele vrijheden blijven bestaan, de oppositie beschikt over
alle normale uitdrukkingsmogelijkheden. De rechtsmacht blijft onttrokken aan
de greep van de uitvoerende macht. Noch op het gebied van de politie-organisatie, noch op dat van het Leger of van parallelle militaire of politionele organisaties zijn er fascistische verschijnselen. Toch houdt het feit dat de regering een
beroep doet op een volmachtswet, een zeer negatieve beoordeling van het
partijpolitieke en parlementaire bestel in. De redenen die ingeroepen werden
om de volmachten to rechtvaardigen, zijn niet overtuigend. De wetgevende
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maatregelen die nodig zijn voor de economische expansie, zouden normalerwijze door het parlement moeten kunnen genomen worden. Hetzelfde geldt
voor de conjuncturele en economische en sociale maatregelen. Uit niets blijkt
dat de gestelde problemen werkelijk een uitzonderlijk kritisch karakter hebben. Als in dergelijke omstandigheden al volmachten nodig zijn en de normale
werking van het parlement onderbroken wordt, wat mag men dan verwachten
in een echt moeilijke situatie, b.v. bij een conjuncturele inzinking met massale
werkloosheid, ingeval van Internationale spanningen, mobilisatie en dergelijke?
Men heeft de indruk dat de ingeroepen redenen slechts voorwendsels zijn.
In werkelijkheid ondervond de regeringsleider dat de samenwerking tussen de
twee regeringspartijen zo lastig verliep, dat bij elke ietwat onpopulaire maatregel van fiscale of algemeen sociaal-economische aard de C.V.P. en de P.V.V.
tot geen eenheid van inzicht geraakten, terwijl tevens in elke partij afzonderlijk
de groepen met meer en met minder sympathie voor de huidige formatie het
bestaan van de regering in het gedrang brachten. Omwille van deze partijpolitieke zwakheden en onverenigbaarheden heeft de regering Van den Boeynants
een ingreep gedaan op het gebied van de bevoegdheid van het parlement zelf,
en zich aldus tegelijkertijd tegen de werking van de oppositiepartijen en van de
regeringspartijen voor ongeveer acht maanden gevrijwaard. Of hiermee geen
gevaarlijk precedent geschapen is, zal de toekomst uit moeten wijzen. De moeilijkheden om tot een krachtig sociaal-economisch en algemeen politiek beleid
to komen, zijn door de volmachtswet niet verdwenen. Ze werden alleen naar
de schoot van de regering en van de regeringspartijen zelf verschoven, ten
koste van een normale werking van de parlementaire instellingen. Misschien is
premier Van den Boeynants ervan overtuigd dat de parlementaire instellingen
niet geschikt zijn om de normale taken to vervullen (het gaat in de huidige
omstandigheden inderdaad — we herhalen het — over vraagstukken die niet
van uitzonderlijk ernstige of dringende aard zijn). Maar dan geeft hij een
voorbeeld van onrustwekkende skepsis ten aanzien van de deugdelijkheid van
ons politiek regiem. Indien deze skepsis zich later ook buiten de regering en de
partijleiding zou openbaren, mogen degenen die thans het voorbeeld van zulk
een defaitisme gegeven hebben, zich wel herinneren vanwaar het voorbeeld
gekomen is.

Ontspanning tussen Belgie en Kongo
Wat in het begin van februari nog onwaarschijnlijk leek — een regeling van

het geschil tussen de Kongolese regering en de Union Miniere du Haut Katanga — bleek kort daarna tot de mogelijkheden to behoren en kwam zelfs zonder
sensationele schokken tot stand. Aan de Kongolese regering werd voldoening
gegeven wat betreft haar wens de Union Miniere als exploiterende vennootschap uit Kongo to zien verdwijnen. Tevens werd van Belgische zijde niet
langer geargumenteerd tegen het bestaan van een nieuwe mijnmaatschappij van
Kongolees recht: de Societe generale des minerais. De Union Miniere trad
zelfs niet meer als onderhandelingspartner op to Kinsjasa: de accoorden wer-
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den van Belgische zijde gesloten door gemandateerden van de Societe Generale. Voortaan zal de ontginning van de Katangese kopermijnen, alsmede de
commercialisatie van het koper op de wereldmarkt, geschieden door dezelfde
Belgische technici als voorheen, maar die technische staf zal a.h.w. door de
Union Miniere ter beschikking gesteld worden van de Belgische Societe generale des minerais en van de Societe generale congolaise des minerais. Voor de
onteigening van haar bezit in Katanga zal Kongo in beginsel een schadevergoeding aan de Union Miniere uitkeren — in welke vorm werd nog niet bepaald. Onopgehelderd zijn ook nog de vraagstukken in verband met de volledige onderschrijving van het kapitaal van de Kongolese mijnmaatschappij,
waarvan 40% voorbehouden blijft voor intekenaars buiten Kongo. Het mandaat dat de Kongolese regering aan de groep Lambert gegeven had, om tot de
vorming van een internationaal consortium to komen, blijft eveneens gehandhaafd, althans tot het einde van de maand maart.
De crisis heeft bewezen dat situaties die op zeker ogenblik in Kongo hopeloos
vastgelopen waren, toch weer opnieuw op gang gebracht kunnen worden wanneer to Kinsjasa de nood dwingt. Formalistische overwegingen van juridische
of economische aard spelen dan geen rol meer. Allerlei tegenstellingen verhinderen niet dat er een ontspanning en een praktische samenwerking tot stand
komen, waarvan vanzelfsprekend niemand zeggen kan hoe sang ze zullen
duren. Zo zullen de betrekkingen tussen Belgie en Kongo nog heel lang een
aangelegenheid 'sui generis' blijven, die niet kan beoordeeld worden volgens de
gebruikelijke normen van het Internationale leven.
Manescu to Brussel
Van 6 tot 10 februari bracht de Roemeense minister van buitenlandse zaken,
Manescu, een bezoek aan Brussel om er besprekingen to voeren met Belgische
regeringskringen. Het communique dat uitgegeven werd bij het einde van het
bezoek, was gesteld in vage bewoordingen, waaruit men niet kon afleiden of er
concrete punten op de agenda hadden gestaan en zeker niet of er resultaten
waren bereikt. Er werd gewezen op de wenselijkheid van de bevordering van
de Belgisch-Roemeense betrekkingen, en gezegd dat aldus een bijdrage geleverd
kan worden tot het tot stand komen van een gunstiger klimaat in Europa.
M.a.w. de Belgische regering blijft van mening dat het nuttig kan zijn bilateraal in gesprek to komen met landen van het oostelijk blok en dat deze bilaterale contacten kunnen bijdragen tot een algemene verbetering van de betrekkingen tussen West- en Oost-Europa. Minister Harmel heeft een uitnodiging
aanvaard om een tegenbezoek to brengen aan Boekarest. De datum werd nog
niet vastgesteld.
Opgemerkt werd de vrijmoedigheid waarmee minister Manescu tijdens een
lezing voor een wetenschappelijke kring to Brussel de ontwikkelingen in het
Oosten en in het Westen beoordeelde. Hij zei o.m. dat iedere blokpolitiek,
volgens hem, door de gebeurtenissen voorbijgestreefd is. Het blok van het pact
van Warschau wordt dan even overbodig als de NAVO.
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Opvolging Cool

Het Algemeen Christelijk Vakverbond heeft nog enkele maanden tijd om to
voorzien in de opvolging van haar voorzitter, August Cool. Een eerste poging
om deze zaak to regelen door de benoeming van dhr. Van Steenberghe is niet
geslaagd. Bij die gelegenheid is gebleken hoeveel objectieve en subjectieve
moeilijkheden er oprijzen wanneer een eersterangsfiguur van de christelijke
vakbeweging vervangen moet worden. Er zijn o.m. tegenstellingen aan het licht
getreden tussen de centraliserende tendenties, die meestal op de steun van de
heer Cool hebben kunnen rekenen, en de middelpuntvliedende invloeden van
de verschillende vakcentrales, die het zwaartepunt van hun bekommernissen
uiteraard elders situeren.
Met het bedwijnen van A. Cool zal een tijdperk van de christelijke vakbeweging a.h.w. ook symbolisch en menselijk afgesloten worden. Cool (geboren to
St.-Niklaas in 1903) heeft de hele groei van de christelijke vakbeweging tussen
de twee wereldoorlogen meegemaakt, van in de periode dat ze qua ledenaantal
en vooral inzake offensieve kracht nog in de schaduw stond van het socialistische Algemeen Belgisch Vakverbond. De krachtdadigste en meest revolutionaire vormen van de vakbeweging lagen toen in enkele sterke basisnijverheden,
die meestal geconcentreerd waren in dichtbevolkte Waalse agglomeraties: de
metallurgie en de kolenmijnen in het Luikse en in Henegouwen. Op dit ogenblik echter is de invloed van het Algemeen Christelijk Vakverbond zo groat
geworden, dat het A.B.V.V. in geen enkel opzicht nog kan doorgaan voor de
enige representatieve syndicale kracht. Dat wordt vanwege de A.B.V.V.-leiding
trouwens ook erkend. Geen enkel belangrijk syndicaal initiatief kan nog op
touw gezet worden zonder dat de leidingen van beide takken van de vakbeweging overleg plegen. In meer dan een gelded is het A.C.V. de toonaangevende
organisatie geworden.
Vaak is Cool het mikpunt geweest van kritiek van diverse zij den, in eigen
rangen en daarbuiten. Hij was een tamelijk autoritaire persoonlijkheid, al
maakte hij soms een andere indruk. Hij droeg duidelijk het stempel van de
periode waarin hij opgegroeid was, maar dat belet niet dat hij de opkomst van
nieuwe krachten en van nieuwe opvattingen mogelijk gemaakt, toegelaten of
geduld heeft. Het aantrekken van meer wetenschappelijk geschoolde krachten
voor de studiediensten en voor het kader is onder zijn bewind een voldongen
feit geworden.
Dat de aanduding van zijn opvolger ook gepaard gaat met sommige wrijvingen, is onvermijdelijk. Belangrijker dan deze voorbijgaande moeilijkheden is
de vraag hoe het A.C.V. in de toekomst zijn positie zal bepalen als christelijk
geinspireerde syndicale organisatie in een wereld waarin zowel de sociaal-economische verhoudingen als de plaats van de kerk en van de katholieke politieke en sociale organisaties aan een totale herziening onderworpen zijn. Een vergelijking met de ons omringende landen toont aan, dat de stellingen die het
A.C.V. bij ons in het openbaar leven inneemt, in zekere zin uniek zijn.
8 - 3 - '67

Hektor de Bruyne

Forum

In memoriam
Pater Michel Dierickx S.J.
Op 21 februari jl. is Pater Michel Dierickx overleden. Met hem heeft dit tijdschrift een van zijn trouwste medewerkers verloren. Bijna vanaf het begin
hoorde hij, als redacteur-geschiedenis, tot
de Vlaamse redactie, en toen Streven in
1947 samenging met het Nederlandse
Katholiek Cultureel Tijdschrift, was hij
een van de vurigste promotoren van deze
fusie. (Als ooit de geschiedenis van de
praktijk van de culturele integratie tussen
Noord en Zuid geschreven wordt, mag
deze man niet vergeten worden). Meer
dan vijfentwintig jaar lang heeft hij, behalve aan zijn wetenschappelijke arbeid,
zijn professoraat in de kerkgeschiedenis
aan de jezuietenfaculteit to Leuven en
zijn zorg voor het geschiedenisonderricht
in het middelbaar onderwijs (de bekende
Historia-reeks stond onder zijn leiding),
zijn beste krachten aan Streven gewijd.
Zijn ander werk kan wellicht beter op
zijn juiste waarde worden geschat door
zijn vakgenoten en collega's, maar wat
hij voor Streven heeft gedaan, mag hier
wel eens apart vermeld worden. Een
ogenblik hebben wij eraan gedacht, gewoon een opsornming to geven van de
vierenvijftig artikelen die hij hier in de
loop der jaren heeft gepubliceerd. Dat
zou een indrukwekkende lijst vormen.
Maar nog interessanter is de lijn die door
deze artikelen loopt. Er zijn zowel opvallende constanten in to herkennen als een
merkwaardige evolutie: trouw aan zichzelf en groei, groei vanuit de trouw. Misschien hing dit uiteraard met zijn vak, de

geschiedenis, samen, maar hij heeft het
dan toch helemaal in zijn persoonlijke
ontwikkeling geintegreerd. In grote trekken komt deze ontwikkeling hierop neer:
van de eigen Vlaamse, ja, lokale geschiedenis evolueert zijn belangstelling via de
Grootnederlandse naar de Europese geschiedenis, om zich de laatste jaren van
zijn leven to werpen op een verwaarloosd
gebied van de Oecumene.
Zijn eerste boek is gewijd aan zijn geboortedorp, Geschiedenis van Zingem,
1943, 19602. In 1950 verschijnt zijn grote
studie, De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II,
1559-1570, die in 1960-62 gevolgd wordt
door een driedelige bronnenuitgave, Documents inedits sur l'erection des nouveaux dioceses aux Pays-Bas (1521-1570);

in 1964 verschijnt een tweede, volledig
herwerkte uitgave van zijn werk over De
Jezuieten, dat hij in 1946 had gepubliceerd, en hij vatte het plan op, een nieuwe, bijgewerkte uitgave to bezorgen van
het standaardwerk Histoire de la Compagnie de Jesus aux Pays-Bas van Poncelet. Maar zijn belangstelling heeft zich
intussen zozeer verwijd van het eigene
naar het vreemde, dat hij zijn laatste
krachten liever geeft aan een studie over
. . . . de vrijmetselarij: vlak voor zijn
dood voltooit hij De vrijmetselarij, de
grote onbekende, 1717-1967. Een poging
tot inzicht en waardering.

Dezelfde ontwikkeling vinden we terug
in zijn artikelen in Streven. Het eerste,
in oktober 1940, heet Het ontstaan van
de Nederlands-Franse taalgrens; het laatste, in januari 1967, Naar de kern van de
vrijmetselarij. De eerste jaren schrijft hij
over Wezen en waarde der heemkunde
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(april 46) en over figuren uit de vaderlandse geschiedenis: Jakob van Artevelde
(aug. 43), God fried van Bouillon (jan.
45), Granvelle (okt. 48), maar van de
aanvang of wordt de bredere horizon
zichtbaar. Graag vermeit hij zich in cultuurhistorische overwegingen en in een
bezinning over het eigen vak: Cultuur
der Middeleeuwen (juli 41) en Schnuerers
Kerk en Beschaving (dec. 52), Beschouwingen over de huidige cultuurwende
(feb. 42), Tweeduizend jaar geschiedenis
(jan. 47), De geschiedenisfilosoof Toynbee (juni 49) en Toynbee, historicus of
profeet? (dec. 59), Een christelijke visie
op de geschiedenis (aug. 53). En vooral:

zijn belangstelling en ijver voor de
Grootnederlandse en Europese geschiedschrijving treedt al heel gauw op de
voorgrond: Belgie of De Nederlanden
(mei 45), Het katholicisme in NoordNederland in de 14e, 15e en 16e eeuw
(mei 47), Grootnederlandse geschiedschrijving (okt. 49), Culturele toenadering
tussen Noord en Zuid (april 55), Europese geest in het geschiedenisonderwijs
(okt. 53) en Geschiedschrijving in Europese geest (juli 61).

De 16e eeuw in de Nederlanden was zijn
specialiteit. Vooral de jaren 50 en 60
daarvan waren rijk aan memorabele figuren en gebeurtenissen en dat maakt dat
er in de afgelopen jaren nogal wat to
herdenken viel. Onder die gelegenheidsartikelen, die altijd rapport uitbrachten
over het huidige zicht op het verleden,
zijn to vermelden: Keizer Karel V (aug.
58 en dec. 66), Nieuwe bisdommen in de
Nederlanden (mei 59), Alva in de Nederlanden (feb. 65) en Beeldenstorm in de
Nederlanden (aug. 66).
Een 'historische bezinning op onze tijd'
(zoals een artikel heet in mei 57) betekende voor M. Dierickx niet alleen dat
hij lessen wist to trekken uit de studie
waar hij juist mee bezig was, maar dat
hij ook op zoek ging naar die perioden
uit het verleden die een licht konden
werpen op de problemen van vandaag.
In juli 54 schreef hij een groot artikel
over Luther, in januari 61 een Voorgeschiedenis van het Vatikaans Concilie, in
april 61 Het bewogen Eerste Vatikaans
Concilie, in december 63 Het Concilie
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van Trente in het licht van Vaticanum I
en II; een verhelderende bijdrage tot de

discussie over het celibaat was zijn stuk
over Diakens en gehuwde priesters in de
Oosterse kerken (maart 62), geschreven
na een reis in het Midden-Oosten waar
hij documenten wilde verzamelen voor
een studie over de rol van de leken in
de vroege Kerk.
In januari 63 verschijnt zijn eerste artikel
over de vrijmetselarij: Vrijmetselarij op
nieuwe wegen. Er zouden er nog drie
andere volgen: De Franse vrijmetselarij
en het oecumenisme (dec. 65), Vrijmetselarij en christendom (mrt. 66) en tenslotte Naar de kern van de vrijmetselarij
(jan. 67).
Als geen ander heeft -hij gewoekerd met
zijn talenten (er is in dit summiere overzicht nog niet eens iets gezegd over de
honderden boekbesprekingen die hij
steeds met zoveel zorg en geestdrift aan
het werk van zijn collega's wijdde). Hij
heeft zijn talenten, tot het laatst, in dienst
gesteld van zijn yolk (in zijn werk voor
Streven betekende dat: de 'gewone lezer',
van wie hij altijd met zoveel waardering
sprak) en van het stuk Kerk, waar hij zo
fier over was dat hij er, strijdlustig en
bescheiden, toe mocht behoren. Wij zijn
hem allemaal veel dank verschuldigd.
Redactie

Zorg voor de toekomst
in de 21e eeuw
De Europese Culturele Stichting (Fondation Europeenne de la Culture) gaf
onlangs een brochure uit met de titel:
2000, Bedreiging of Uitdaging? (In de
Engelse uitgave: Threat or Challenge?).
Prins Bernhard is sinds 1956 voorzitter
van deze Stichting; onder zijn voorzitterschap werd in 1964 het congres to
Athene gehouden over de levende erfenis der Griekse oudheid, waarover destijds in dit tijdschrift bericht werd (aug.sept. 1964, pp. 1084 - 1089). Het Nationale Comitó Nederland van deze Stichting vergaderde onlangs, 3 febr. 1967,
in de kleine zaal van het Amsterdams
Concertgebouw. Deze Stichting, die Europese culturele samenwerking beoogt,
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werd in 1955 opgericht door een groep
leidende Europa-figuren, onder wie Robert Schuman, Denis de Rougemont en
de Rector van het Europa-College to
Brugge Prof. Dr. H. Brugmans. Als vicepresident treedt Prins Peter van Griekenland op. Voorzitter van het Nederlands comite is de Leidse emeritus hoogleraar en oud-voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Prof. Dr. B. A. van Groningen.
Zowel op deze vergadering als ook in
de boven vermelde brochure is gewezen
op het vijf-jaren-plan van de Stichting,
dat binnen het raam der Atlantische
samenwerking door middel van uitwisseling van wetenschappelijke kennis omtrent fundamentele thema's hoopt bij to
dragen tot een voortdurende vooruitgang van het eigen continent, en tevens
tot het versterken van sociale, culturele
en economische banden met ontwikkelingsgebieden, en aldus de wereldvrede
to bevorderen. De Stichting meent, dat
na haar aanvangsperiode, waarin talrijke congressen van meerdere naties, tentoonstellingen, bekroningen, researchstudies en publikaties door haar werden
bevorderd, nu de tijd gekomen is om
haar rol to vervullen, overeenkomstig
haar middelen, in de verwerkelij king
van veel verder reikende plannen ter
oplossing van problemen die aan Europa gesteld worden. Voorlopig zal die
bijdrage nog voomamelijk bestaan in
het doen onderzoeken en bestuderen
van die probleemgebieden om tot voorstellen voor een mogelijke oplossing to
komen. In een hiertoe uitgewerkt vijfjaren-plan werden aanvankelijk vier thema's opgesteld, min of meer met de blik
gericht op het jaar 2000, waarvan we
nog slechts enkele tientallen jaren verwijderd zijn. Dan zal Europa toch wel
zeer veel verschillen van het Europa onzer dagen.
Een eerste probleemgebied is het onderwijs. Langs alle trappen van onderwijs,
vanaf het basis- tot en met het wetenschappelijk onderwijs moeten de jeugdigen reeds nu onderricht worden, zodat
het jonge geslacht aangepast komt to
staan aan de eisen van de nieuwe eeuw.
Terloops mag hier worden ingevoegd,

Forum

dat in ons land al sedert ongeveer 20
jaar de drie landelijke Pedagogische
Centra (het Algemene, het ProtestantsChristelijke en het Katholieke) zich, met
regeringssubsidie gesteund, intens bezighouden met aanpassing van het onderwijs en dat in allerlei studies, vemieuvvingsactiviteiten, adviezen en cursussen.
De bestaande pedagogische en didactische systemen zijn gewoonlijk geconcipieerd tegen de achtergrond van een bestaande maatschappij. Vooral echter
sinds de tweede wereldoorlog is men
zich overal gaa.n bezinnen op de nieuwe
omstandigheden. Dat ontwikkelingsproces gaat in versneld tempo. Wil men de
mensen harmonieus in de samenleving
van overmorgen doers ingroeien, dan
moet de jeugd niet alleen worden klaargemaakt om zich thuis to voelen in een
veel intenser geindustrialiseerde gemeenschap, maar ze moet ook een gevoelsorgaan krijgen voor sociale en
politieke verantwoordelijkheid, waardoor ze leven kan in een internationale
en veeltalige wereld met van elkaar verschillende culturen. Daarom moet onderzocht worden welke eisen de 21e
eeuw gaat stellen en wel zo, dat de
voortgang ook dan niet als beeindigd
kan worden beschouwd. Dit onderzoek
moet zich uitstrekken over alle trappen
en takken van onderwijs vanaf de kleuterschool tot en met de Universiteit en
alle Hoger Onderwijs; het raakt evengoed de opvoeding der volwassenen, de
'adult-education'; het dient immers bij
to dragen tot de oplossing van al de
vraagstukken die samenhangen met het
leven in de familiekring en het werkmilieu en de vrije tijdsbesteding, en dit
zowel in de steden als op het platteland.
Bijzondere aandacht zal er gevraagd
worden voor het scheppen van middelen die aan mensen van een lager cultureel niveau de toegang tot hogere sociale en culturele vooruitgang mogelijk
maken.
Evenwij dig met al die studies omtrent
de taak van het onderwijs moet de taak
der ouders worden nagegaan, zodat hun
mentaliteit wordt voorbereid om aan
hun kinderen een opvoeding en opleiding to geven die afwijkt van die welke
zij zelf ontvingen.
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Een volgend wetenschappelijk to onderzoeken studiethema in dit vijfjarenplan
— een thema, waarbij geleerden en instituten van Europa en soms ook uit
Amerika zullen worden ingeschakeld —
betreft de toepassing der sociale wetenschappen op de industriele ontwikkeling.

Dit project werd reeds in 1961 aan de
Stichting voorgelegd door de Intergouvernementele Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(0.E.S.0.). Door de technische vooruitgang, de industrialisatie en de automatisering zal het maatschappelijk leven
grondig worden beinvloed en gewijzigd,
waardoor het dringend noodzakelijk is
om voorbereidingen to treffen ter bescherming van de mensen en de sociale
ordening. In verschillende landen bestuderen beoefenaars der sociale wetenschappen weliswaar de aanpassingsproblematiek aan die nieuwe sociale omstandigheden die door al die wetenschappelijke en technische vorderingen
worden geschapen. Maar vaak worden
deze onderzoekingen begrensd tot een
enkel land of een afzonderlijke industrie.
Maar het economische leven blijft niet
meer beperkt binnen enge landsgrenzen.
Wil men derhalve naar een uitgewogen
beschaving in een industrieel tijdperk
streven, dan moeten die onderzoekingen
op internationaal plan worden gebracht
en dan zullen vele Europese deskundigen samen vêr-reikende studies op dit
terrein moeten ondememen. Het voorstel hiertoe werd aan de Stichting voorgelegd door de Organisafie voor Europese Economische Samenwerking (0.E.
E.C.). In het bijzonder betreft het hier
de sociale gevolgen der automatisering,
waartoe vele ondernemingen in de naaste toekomst zullen overgaan en die de
vraagstukken van besteding, consumptie
en recreatie tot zeer dringende zullen
maken. Vele werknemers zullen verhuizen, vaak emigreren en dus in nieuwe
streken moeten wennen. Internationale
ondememingen dienen de bedrijfsvoering van nieuwe vestigingen in to richten volgens het sociale en culturele klimaat van het nieuwe land. De betrekkingen tussen wetenschap en techniek
dienen in hun organische samenhang
met de industrie grondig to worden on-
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derzocht. Wil men de sociale wetenschappen ten nutte maken voor de
maatschappij, dan behoort er een netwerk van research-centra to groeien,
waartoe dan iedere belanghebbende
toegang heeft, en er zal dan een Europese Raad voor Sociale Wetenschappen
moeten worden opgericht, die inlichtingen en adviezen geven kan aan deskundigen. Aan de Raad van Europa en aan
de Unesco zullen dan de rapporten over
deze onderzoekingen voorgelegd moeten
worden, waardoor ze worden aangeboden aan belanghebbende regeringen en
instituten, die kunnen bijdragen tot de
gevraagde oplossingen.
Het derde project over de urbanisatie
wil studies coOrdineren op vele hierbij
betrokken vakgebieden. De bevolkingstoename, de ontwikkeling van techniek
en industrie en de trek van het land weg
naar de stad leiden tot een onrustbarende
opeenhoping van mensen in een hoogbouw op een betrekkelijk gering oppervlak. In landen waar de economie ver
vooruitging en daardoor zeer mobiel
werd, kwamen de problemen er bij van
de verwaarloosde, gestalteloze buitenwijken en voorsteden, waarin men zich
onbehagelijk en ontevreden voelt.
Beoefenaars van psychologie, sociologie
en wijsbegeerte — over de filosofie van
het wonen schreven reeds ook Nederlandse wijsgeren — bestuderen de vragen omtrent behuizing en ontspanningsmogelijkheden. De menselijke factor
krijgt meer aandacht bij de vervaardiging van plannen der stadsuitbreiding.
Hoe zullen de behoeften, ambities en
mogelijkheden liggen in 2000?
Ook bij dit project beoogt men wederom een gecoärdineerde, over vele gebieden zich uitstrekkende research omtrent
de bevolkingsgroei en de verstedelijking
en de aanpassing van de mens aan zijn
omgeving. Hierbij sluit ook een groot
congres aan, dat over dit thema in 1969
to Rotterdam gehouden zal worden,
waar stedebouwkundigen, architecten,
planologen, wijsgeren, psychologen, opvoedkundigen, jeugdleiders, deskundigen op het terrein van gezondheidszorg
en administratie tezamen zullen komen
om aan de urbanisatie hun aandacht to
wij den.
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Als vierde punt wil de Stichting de aanpassing van de agrarische jeugd aan de
toekomstige maatschappij-vormen be-

studeerd zien. Jaarlijks bewegen zich
talrijke jonge mensen van het land naar
de steden om daar een werkkring to
zoeken. Deze volksverhuizing van jeugdigen dient gekanaliseerd to worden,
maar even noodzakelijk is het in districten op het platteland gunstige voorwaarden to scheppen voor de jonge
mensen die in de land- en tuinbouw htut
arbeid willen geven. Zij zullen de gelegenheid moeten hebben de bekwaamheid to verwerven die op de boerenbedrijven in 1975 en in 2000 vereist is.
Grote aandacht zal de modemisering
van landbouwmethodes vragen, gezien
met name de beperkte ruimte waarop
in Europa nog landbouw beoefend kan
worden. De bestudering van dit project
is weer in onderdelen to splitsen; het
werd aan de Stichting voorgelegd door
de Food and Agricultural Organisation
(F.A.0.).
Naar aanleiding van de vaak voorkomende watersnood in Noord-Italie en
het gevaar dat daardoor steden met
hoge culturele waarden lopen, is onlangs een vijfde project aan deze lijst
toegevoegd, dat gericht is op het behoud
van de stad Venetie. Bij de verwerkelijking van dit plan zijn Nederlandse ingenieurs reeds aan het samenwerken
met Italiaanse collega's. Er is reeds
alarm geblazen over het gevaar dat de
stad der Dogen al maar dieper in het
water dreigt to verzinken. De verantwoordelijkheid ligt uiteraard allereerst
bij Italie, maar iedereen zal toch bekommerd zijn om het behoud van dit
rijke Europese cultuurbezit, dat ook aan
heel de wereld behoort, en dat in de
Lagunen to bewaren valt.
H. Robbers S.J.

Nabeschouwing
over een proces
Het proces tegen Harster, ZOpf en Slottke heeft een gevoel van teleurstelling
achtergelaten. Niet om de straffen —
veel meer had eigenlijk niemand ver-
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wacht — maar omdat Gertrud Slottke
niet heeft bekend. We hadden genoegen
genomen met een bekentenis als die van
de beide andere verdachten. Hun gedrag
was er mede de oorzaak van geweest dat
er een catastrofe en een chaos was ontstaan. Zij hoorden duidelijk bij die Duitsers die er van overtuigd zijn dat de vervolging zoveel mankracht heeft gekost
dat op het beslissende ogenblik onvoldoende divisies ter beschikking stonden.
Met zo'n bekentenis van juffrouw Slottke zouden we tevreden zijn geweest. Het
zou zo'n geruststelling voor ons geweest
zijn als zij op de hoogte geweest was van
het lot van de gedeporteerden. Zij had
dan meer geweten dan wij allemaal en
dus was zij meer schuldig geweest.
Het zal wel nooit opgelost worden of zij
al dan niet op de hoogte was. Noodzakelijk was dat niet. Het is in ieder geval
niet waar dat iedereen wist wat daar
ginds gebeurde. Vast staat dat de meesten
die in Auschwitz aankwamen geen idee
hadden welk lot hen wachtte. Pas op het
laatste ogenblik hebben sommigen het
begrepen. Ook voor de SS was het beter
van deze zaken niet to veel to weten. Het
was een 'Geheime Reichssache'. Personeel uit de concentratiekampen dat to
veel wist en niet meer nodig was, werd
naar delen van het front gestuurd waarvan het niet waarschijnlijk was dat zij
ooit terug zouden komen. Men laat niet
blijken als men van dergelijke gevaarlijke
zaken op de hoogte is.
In feite echter doet het er niets toe of
Gertrud Slottke al dan niet op de hoogte
was van wat daarginds gebeurde. Het
werkelijk ernstige gebeurde niet in Auschwitz of Sobibor, zelfs niet in Westerbork,
maar in Amsterdam. Wat daar in Polen
gebeurde was alleen maar de consequentie van wat er hier had plaatsgevonden.
Zelfs kan men zeggen dat het gebeurde
in de kampen minder erg is als wat er
hier gebeurde, want uit de opzettelijke
wreedheden blijkt dat men nog mensen
in de verstuurden zag. Tegen een hoop
vodden of oud papier is men niet wreed.
Maar bij het verzenden hier is to werk
gegaan of we met dode dingen to maken
hadden. Het versturen op zichzelf is het
erge. Het versturen zonder to vragen
waarheen. Zelfs bij een huisdier, waar
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we iets van ons zelf in projecteren, zullen
we vragen wat er met het dier gaat gebeuren en daarover zekerheid willen hebben. Deze zekerheid hebben wij niet gevraagd toen we medemensen langs onze
ramen zagen vervoeren. Hierin ligt ooze
schuld.
Daarbij kunnen wij ons niet verschuilen
achter de leiding die ons yolk kreeg in
die dagen. Zeker, de Hoge Raad, die na
het wegvallen van de regering de feitelijke leiding van ons yolk op zich had
moeten nemen, is meer dan schandalig
tekort geschoten. Zij heeft gesteld dat de
Duitse wetgeving tijdens de bezetting
zonder meer geldige wetgeving was. De
wetgeving van waaruit die deportatie
plaatsvond, vormde een deel van die geldige wetgeving. Zeker heeft Auschwitz
ook veel met recht to maken. Men zou
het de uiteindelijke zegepraal van het
abstracte recht over de mens kunnen
noemen. Bij het concrete recht wordt aan
ieder het zijne gegeven in de spanningsverhouding tussen de individuele drang
tot ontplooiing en de beperkte mogelijkheid daartoe. Het concrete recht houdt
dus voortdurend rekening met de individuele menselijkheid van ieder mens.
Telkens als wij van dat individuele of
gaan, er van abstraheren, door het vaststellen van algemene regels, zal ook het
menselijke er door in het gedrang komen.
Bij de vervolgingswetten in de oorlog
werd eenvoudig een deel van de mensen
bij de wet tot zaak bestemd, van iedere
individualiteit ontdaan. Is dat eenmaal
gebeurd, dan is de vernietiging de' logische consequentie.
Wij hadden moeten weigeren de wet toe
to passen en de toepassing moeten verhinderen. Het is onjuist to zeggen dat
een dergelijk verzet nutteloos was geweest omdat er dan behalve de slachtoffers die nu al gevallen zijn er nog veel
meer geweest zouden zijn. Inderdaad waren zij dan samen met mensen als mensen gestorven en niet als dingen vernietigd. Toen wij moesten kiezen tussen de
dood voor hen en de wet, hebben we
met de dood voor ogen de wet gekozen.
Wij hadden niet toe moeten laten dat de
wet mensen tot dingen maakte. Zo is de
wet er in geslaagd, niet alleen in de gaskamers, maar nog erger in de mensen die
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ieder contact met de werkelijkheid in hun
lijden verloren, die niet meer reageerden,
die alle menselijk contact verloren, de
muzelmannen, zoals zij daar genoemd
werden, de mens to ontmenselijken. Hier
overwon de wet de werkelijkheid. Er
werd niet meer met mensen geexperimenteerd als met dingen; ze waren zaak
geworden.
Aan de toepassing van die wet hadden
wij niet mogen meewerken. Daarbij
maakt het geen verschil uit of men zoals
Gertrud Slottke op het laatste ogenblik
van een tot zaak gedegradeerde mens
besliste dat hij naar het oosten vervoerd
moest worden of dat men op grond van
dezelfde wet van een tot zaak gedegradeerde mens besliste dat hij niet vervoerd
moest worden. In tegendeel, doordat de
mogelijkheid bestond de wet zo uit to
leggen dat het vervoer tijdelijk werd uitgesteld of het ene ding in plaats van het
andere werd vervoerd, is de solidariteit
in deze groep, door wettelijke fictie zaak
geworden mensen, nog verbroken en
heeft men hen dus ook in werkelijkheid
meer zaak gemaakt. Zij werden door de
systematische ondergraving van hun
saamhorigheid van samenlevende mensen
tot los van elkaar bestaande dingen. De
Nederlanders die hieraan meewerkten,
zijn even schuldig als Gertrud Slottke en
zij die dit toelieten, en dat zijn wij allemaal, zijn ook even schuldig.
Wij kunnen ons van deze schuld niet
schoon wassen. Noch door ons achter de
Hoge Raad to verschuilen, want wij lieten dezelfde heren met dezelfde opvattingen nog steeds in functie, noch door
ons op overrnacht to beroepen, want die
overmacht had juist de menselijkheid van
alle mensen kunnen demonstreren.
Voorzichtig zeggen wij voor de rechtbank van ons geweten het excuus dat
alle verdachten als laatste woord geven:
het zal nooit meer gebeuren. Zoals we
het eigenlijk denken, klinkt het als een
bittere mop: alle joden zijn dood, dus
kunnen we ons niet nog eens aan een
moord op hen schuldig maken. Ook pier
vergeten wij iets. Men vertelt ons nu
inderdaad dat het een historische noodzaak was dat het de joden waren die dit
lot trof.
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Het onrechtvaardige van het onrecht
schuilt in het toevallige van het onrecht.
Door nu een historische noodzaak to
construeren, proberen wij ons van onze
schuld to ontdoen. Niet jodenmoord is
typisch voor het fascisme, maar moord.
De fascist is de man die denkt dat er
meer- en min.derwaardige mensen bestaan: de nieuwe elite waar hij zelf toe
behoort en andere lieden die daar buiten
staan. Deze andere groep wordt verzakelijkt, want alleen door die verzakelij king
kan de 'elite-mens' zijn anders-zijn bewijzen. De wet, dat is het abstracte recht,
zal die verzakelijking inleiden, omdat ze
in iedere vorm de neiging heeft van het
menselijk individuele naar het zakelijke
to gaan. De wet objectiveert de mens
steeds tot op zekere hoogte. Maar uiteindelijk zal de elite-figuur zijn stelling
alleen vol kunnen houden als hij de andere als een zaak kan vemietigen of met
hem kan experimenteren, want dat bewijst hem dat de wet juist is en mensen
tot zaken zijn geworden. Het was een
historisch toeval dat het dit keer de joden
trof. Volgende keer kunnen het anderen
zijn: quakers of homofielen bijvoorbeeld.
Het gevaar van een dergelijke verzakelijking van de mens, die ook in de slavemij
plaats had, bestaat nog altijd. Aileen door
goed to overdenken wat er in Auschwitz
gebeurde en alles wat er nu gebeurt daar
aan to testen, kunnen wij dit gevaar bezweren. Daarbij zal steeds gecontroleerd
moeten worden of wet en rechtspleging
niet to veel in een de-mens-objectiverende zin worden gehandhaafd. Te velen
zijn er in ons land nog bij de rechtspleging betrokken die de 'Duitse wet als wet
erkend hebben' om niet juist bier extra
waakzaamheid geboden to laten zijn.
C. J. Boschheume

Twee tijdsbeelden
Ben van Kaam: Opstand der gezagsgegetrouwen

Michel van der Plas: Mooie vrede
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Dit zijn twee geheel verschillende boekenl, hoewel ze een gemeenschappelijk
postulaat en doel hebben. Het postulaat
luidt blijkens de inleidingen, dat geen
van beide als geschiedschrijving beschouwd dient to worden. Van Kaam
noemt zijn werk „een journalistieke verkenning"; van der Plas typeert het zijne
als „een schets .. van de eerste naoorlogse jaren". Toch is het doel van
beide auteurs, door het bijeenbrengen
van eigentijdse getuigenissen in woord
en beeld een stuk geschiedenis opnieuw
gestalte to geven. Het is nu juist het
zuiver historische object van hun arbeid
dat voor een waardebepaling van de
twee werken in de eerste plaats een toetsing vergt aan de huidige kennis van de
tijd 1938 - 1950, zoals die door het professionele geschiedsonderzoek is verkregen.
Gaat men daarvan uit, dan moet het
werk van Van Kaam beter geslaagd geacht worden dan de documentaire van
Van der Plas. Dat ligt voornamelijk aan
een verschil in opzet. Van Kaam gaat
thematisch to werk. Hij neemt de bewogenheid van de 'gezagsgetrouwen' tot
uitgangspunt en volgt die door de jaren
1938 - 1945. Daarbij fungeert dan de
veelheid van gebeurtenissen en invloeden die deze jaren kenmerkt, ongeveer
als het organisme dat deze bewogenheid
aan intensiteit doet winnen. De rijkdom,
soms ook de armoede, van de protestants-christelijke reacties op de toenemende uitdagingen van oorlog en bezetting vormen het centrale thema van Van
Kaam's boek. Het krijgt daardoor bij
alle gevariderdheid een duidelijk kader.
De opzet van Van der Plas is geheel
anders. Het is hem niet to doen om de
reacties van een besloten, confessioneel
herkenbare groep van de bevolking op
de loop der gebeurtenissen, maar om
die van het hele Nederlandse yolk binnen het tijdsbestek 1945 - 1950, dat hij
terecht beschouwt als de generatieperiode van allerlei elementen, die tot op de

1 Ben van Kaam, Opstand der gezagsgetrouwen. Mannenbroeders en zonen in de jaren
1938 - 1945. Zomer en Keunings, Wageningen, 1966, 260 pp., f 9,90.
Michel van der Plas, Mooie Vrede, een documentaire over Nederland in de jaren 1945
1950. Ambo, Utrecht, 19662, 396 pp., f 12,90.
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dag van vandaag hun stempel drukken
op de Nederlandse samenleving. In tegenstelling tot de thematische zou men
deze wijze van benadering een globale
kunnen noemen. Maar een globale benaderingswijze dwingt bij een overvloed
aan onderwerpen en materiaal terstond
tot selectie en dan rijst de vraag, welke
normen bij het selecteren aangelegd dienen to worden. Iedere samensteller van
een bloemlezing weet, hoe lastig het is
een norm to vinden die het gevaar vermijdt dat het eindprodukt i.p.v. een geordende presentatie een lichtelijk chaotisch mengelwerk wordt. Dit gevaar nu
heeft het boek van Van der Plas niet
ongestraft gelopen.
Het verschil in opzet heeft natuurlijk
zijn weerslag gehad op de inhoud van
beide werken. De Opstand der gezagsgetrouwen confronteert de lezer met bepaalde ontwikkelingen; hij ziet dat op
allerlei gebied een groeiproces gaande
is. „Wij menschen zijn in dezen tijd aan
't veranderen", schrijft op 9 dec. 1942
een journaliste in de Standaard, het leidende protestantse dagblad. „Laten we
maar eens kij ken naar wat we vroeger
mooi vonden in boeken, in menschen,
in dominees (sic), in huizenbouw, in
levenshouding .... en hoe wij daar nu
tegenover staan". Een goed voorbeeld
van dat veranderende inzicht biedt de
visie op Colijn. De grote A.R.-politicus
was vOOr de oorlog in de ogen van zijn
geloofsgenoten de waardige erfgenaam
van Abraham Kuyper en evenals deze,
een figuur van nationaal formaat. De
70e verjaardag van Colijn, van „dezen
man uit een stuk", wiens stem kalm klonk
„boven het woelen der golven", werd
het hoogtepunt van een soort cultus.
Toen hij echter een jaar later, na de
capitulatie van Frankrijk, de brochure
schreef Op de grens van twee werelden,
waarin hij zich distantieerde van de naar
Engeland uitgeweken Nederlandse regering en betoogde dat het gezonde en geoorloofde Realpolitiek was, voortaan
rekening to houden met de Duitse continentale hegemonie, had dit een verkillende invloed op de gevoelens van verschillende partijgenoten. Bij zijn overlijden in 1944 -- hij was sedert 1941 ge-
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interneerd in de omgeving van Berlijn
— schreef het illegale dagblad Trouw:
„Niet alles wat Colijn gezegd, gedaan
en geschreven heeft, kunnen wij beamen".
Het door Van Kaam gevolgde procede
brengt zijn boek ook automatisch dichter bij het 'officiele' geschiedverhaal
van de bezetting. De hoofdlijnen van
dat verhaal zijn duidelijk herkenbaar in
de getuigenissen van het protestantse
volksdeel. Zo is het ontwakingsproces
na de morele schok van mei 1940 goed
to volgen; nog geen verzetshouding,
maar bewustwording. Andere duidelijke
thema's zijn: de verscherping van het
bezettingsregiem na de februaristaking
van 1941 en vooral na de Duitse aanval
op de Sovjet-Unie in juni, toen bleek
dat de propagandistische voorstelling
van deze aanval als een anti-bolsjewistische kruistocht geen vat had op de
Nederlandse christenen; de groei van de
verzetsgedachte, met haar geheel eigen
problematiek voor mensen die opgevoed
waren in gehoorzaamheid aan de 'wettige overheden'; de complexiteit van het
begrip collaboratie, waarvan de Standaard het dagelijks bewijs leverde; de
openlijke terreur na dolle dinsdag en
het toenemende aantal overvallen en
aanslagen door de ondergrondse, maar
ook het frekwente illegale beraad over
de toekomst; al deze nationale aspecten
van de bezetting worden zichtbaar in de
spiegel van Van Kaam. Opvallend is
daarbij steeds in de protestantse milieus
de behoefte aan principiele argumentatie en verantwoording, hoewel die misschien toch minder kenrnerkend was
dan het feit dat een al jarenlang gevoerde discussie binnen de Gereformeerde Kerken, waarbij o.a. het synodale gezag in het geding was, in een bittere kerkestrijd-met-scheuring uitbrak
op het moment, dat de gealliderde legers
vanuit Normandie in volle opmars waren naar het noorden.
De Mooie Vrede van Van der Plas, een
„schets van wat Nederland bewoog in
het eerste lustrum na de Bevrijding",
blijft verder van het doel verwijderd.
Allereerst natuurlijk, omdat de auteur,
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naar zijn eigen mededeling, noodgedwongen veel vermeldenswaardigs achterwege moest laten. Het spreekt vanzelf dat het een onbegonnen werk is,
binnen het leader van een flink formaat
pocketboek aan to geven, op welke wijze de likwidatie van de maatschappijonder-de-bezetting en de wederopbouw
op ieder gebied plaats vond. Van der
Plas geeft in zijn voorwoord een opsomming van onderwerpen, die niet of
nauwelijks aangeroerd konden worden:
het leven van de kerken, het Koninklijk
Huis, de literatuur, beeldende kunsten,
wetenschappen, zakenleven, scheepvaart
en verkeer. Dat laat zich als een verstandige beperking wel verdedigen,
maar dan Loch op voorwaarde dat de
lezer wijzer wordt van datgene wat hem
wel wordt geboden. En dat kan men nu
juist moeilijk zeggen. In feite is Mooie
Vrede een caleidoscoop van berichten
en opmerkingen geworden; het boek
biedt praktisch nergens inzicht in de
gebeurtenissen. Hier wreekt zich het
hanteren van een selectie-norm, die op
zijn minst genomen aanvechtbaar is; ze
bestaat erin dat opgenomen wordt
waarover veel geschreven is, en dan
nog liefst in sterk controversiele zin.
Dit procede kan als middel tot milieutekening levendige en amusante schetsen opleveren (b.v. Uit het rijke Roomsche seven), maar buiten een beperkt
en duidelijk afgebakend maatschappelijk terrein werkt het chaotisch. In het
beste geval komen dan belangrijke en
onbelangrijke zaken zonder verband
achter elkaar to staan en soms komen
de belangrijke niet eens aan bod. Zo
wordt aan het vraagstuk van de annexatie van Duits grondgebied een heel
hoofdstuk gewijd, maar kwesties van
veel grotere draagwijdte als het enthousiasme voor de Europese eenheidsgedachte, de visie op de Duitse ex-vijand
in verband daarmee, de angstpsychose
voor de Russen (Praag 1948) blijven
buiten beschouwing. De lezer moet zich
wel afvragen, of over deze zaken niet
voldoende of niet voldoende polemisch
is geschreven?
De indruk van willekeurigheid, die het
boek wekt, wordt bovendien versterkt
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doordat de titels van sominige hoofdstukken to weinig binding hebben met
de inhoud. Hoofdstuk 4 draagt tot opschrift: „M.G., M.G. regeert met eindeloze deining", een spitse formulering,
maar is het geen schot naast het doel,
wanneer het Militaire Gezag in 5 pagina's gememoreerd wordt, terwijl de
overige 20 gewijd zijn aan de herleving
en de ontwikkeling van de politieke partij en ?
Daar staan gelukkig andere hoofdstukken tegenover die meer coherentie vertonen, zoals die over de Indonesische
kwestie en de financieel-economische
zuivering door minister Lieftinck. Ook
zijn er in de Mooie Vrede bepaald aantrekkelijke schetsen to vinden; het zijn
met name die passages waar Van der
Plas door welgekozen citaten een ironische tendens legt in de presentatie van
een ernstige zaak. Een geslaagd voorbeeld is de affaire-Van Meegeren.
Wat tenslotte de basis van beide boeken
aangaat, het materiaal waarop ze steunen, blijkt Van der Plas meer gelijkwaardige documentatie gebruikt to hebben en zijn bronnen altijd to vermelden.
Dat zijn vooral de dagelijkse en periodieke pers en voorts brochures, foto- en
illustratiemateriaal. Van Kaam gaat in
dit opzicht minder zorgvuldig to werk.
Zijn citaten blijven dikwijls zonder
bronnenopgave (waaraan ontleent hij
b.v. op pag. 72 het schrijven van Seyss
Inquart aan Hitler van „half juli" 1940?).
Zijn materiaal is nogal ongelijksoortig;
behalve uit de dagbladen — vooral de
Standaard A.R.-periodieken en kerkebladen komen zijn notities dikwijls
uit Bouwen en Bewaren, gereformeerd
meisjesblad, en uit het kryptische Dagboek van een J.V.-er. Het foto- en tekenmateriaal, uitvoerig en veelal origineel, komt bij Van der Plas beter tot
zijn recht dan bij Van Kaam, waar de
tekst overheerst. Maar ondanks diens
formele tekortkomingen is de Opstand
der gezagsgetrouwen een instructief
boek geworden, terwijl men van het beter gefundeerde Mooie Vrede moet zeggen: wel aardig.
N. Bootsma
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Nieuws in de
Nederlandse literatuur
Veel podzie deze maal, waarvan direct
als eerste dient to worden genoemd het
eerste deel van Herman Goiters Verzamelde lyriek (Polak en Van Gennep).
Dit prachtig verzorgde boek bevat Gorters podzie tot 1905.
Bij dezelfde uitgevers verschenen twee
nieuwe bundels van belangrijke jonge
dichters, van H. C. ten Berge zijn derde
bundel Personages en van Jacques Hamelink zijn tweede Een koude onrust.
Bij uitgeverij Holland verscheen weer
een aantal delen in de Windroos-serie, to
weten Maria de Groot Rabboeni, Cor
Stutvoet Strandpaal, H. van Teylingen
De baron fietst rond, Inge Tielman Deelbaar licht, Jan Verhoef lemandsland,
Nico Verhoeven De eendere dingen en
Dick Steenkamp Het koninkrijk raakt
uit de tijd.
Bij uitgeverij de Arbeiderspers het podzie-debuut van een van de redacteuren
van het Amsterdams studentenweekblad
Propria Cures, Karel Soudijn, getiteld
Dreunende kabouters.
Tenslotte dient genoemd to worden een
nieuwe bundel van Jozef Eyckmans Zonder dansmeester (Nijgh en Van Ditmar).
Max Dendermonde (pseudoniem van H.
Hazelhoff) bundelde in de Salamanderpocket Snipperdagen (Querido) 14 eerder
gepubliceerde verhalen.
Tone Brulin, die zich tot nu toe uitsluitend met toneelwerk bezig hield, liet nu
een verhalenbundel, waarvan verschillende verhalen autobiografisch getint zijn,
het licht zien, De neger op de sofa
(Nijgh en Van Ditmar).
Van Ankie Peypers een nieuwe verhalenbundel Tussentijds (Contact).
Kees Fens bracht vijftig literaire kolommen uit het dagblad De Tijd samen, onder de titel Loodlijnen (Polak en Van
Gennep).
God als vrouw (Bezige Bij) van Esteban
Lopez is een boek gewijd aan de menselijke creativiteit, waarin de schrijver poneert dat niet de man maar de vrouw de
belangrijkste uitvindingen voor de mens-

heid heeft gedaan.
Het zomers nihil (Nijgh en Van Ditmar)
van Willy Roggeman bevat proza dat
zich o.a. bezig houdt met de creatieve
impulsen en de literaire expressie.
Deze maand wordt Theun de Vries zestig
jaar. Juist voor zijn verjaardag voegde
De Vries een nieuwe bundel vertellingen
aan zijn oeuvre toe, De namen in de
boom (Van Kampen).
Heere Heeresma schreef het scenario van
Erik Terpstra's nieuwe speelfilm De verloedering van de Swieps. Dit is nu, verluchtigd met 38 filmfoto's, door uitgeverij
Contact in boekvorm uitgebracht.
Naast herdrukken van vier van zijn boeken, De consul, Tor, Het kind en De
wereld van Soo Moereman komt uitgeverij Meulenhoff tegelijkertijd met twee
nieuwe romans van Gerard Walschap,
Het gastmaal en De kaartridder.
J. Groot

Beeldende kunst
in Belgie
Academici
Als Vlaamse Academici lets collectioneren, dan zijn het Vlaamse expressionisten. Dat is billijk en lofwaardig. Het zou
het nog meer zijn indien zij er dan ook
nog in slaagden de hand to leggen op
werk van goede kwaliteit, en als hun
artistieke belangstelling niet met het expressionisme begon en eindigde, zoals
(ongeveer) blijkt uit de tentoonstelling
die het Verbond van Vlaamse Academici
onlangs to Antwerpen organiseerde. Uit
de verzamelingen van de leden werden
een zestigtal werken gekozen van meestal
grote namen: Constant Permeke, Gustaaf
De Smet, Jean Brusselmans, Leon Spilliaert, Paul Joostens, Floris Jespers, Valerius De Saedeleer. De meeste van die
groten zijn echter met klein werk, enkelen met waarlijk zwak werk vertegenwoordigd. Natuurlijk is het wel zo dat
hun topwerken meestal al fang onbereikbaar zijn geworden. Maar zou het dan
niet van meer persoonlijkheid, van meer
moed en inzicht getuigen indien onze
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academici, liever dan 'namen' to kopen,
interessant werk van levende en (zelfs)
van jonge kunstenaars kochten?
Facetten
Zo'n werk is onder meer to zien op de
tentoonstelling 'Jonge Vlaamse Kunst'
die achtereenvolgens to Hasselt, te Antwerpen en to Gent werd en wordt gehouden en die een goed overzicht toont
van de verschillende facetten van die
kunst: de figuratieve en neofiguratieve
met a.m. Etienne Elias, Jan Heylen, Guy
Bulcke, Roger Wittewrongel, Inez Vandeghinste, Wilfried Pas, Frans Minnaert,
Charles Drybergh, Ivan Theys; de nietfiguratieve met o.m. Luc Verlee, Geo
Sempels, Luc Vandendriessche, Pjeroo
Roobjee, Willem Mechnig, Hugo De
Clercq, Pal Spilliaert, Walter Vilain,
Paul Van Gysegem; de constructieven en
de assembleurs (of assemblagisten ?)
Nico Clerkx, Gilbert Decock, Cesar Bailleux, Dan Van Severen, Kamiel Van
Breedam, Jan Vandenabbeel. Met deze
onder auspicien van Nationale Opvoeding en Cultuur ingerichte expositie werd
voor het eerst een emstige paging gedaan
om het beeld van de nieuwe generatie in
kaart to brengen. Ofschoon er ook enkele
reeds oudere of langer bekende schilders
in werden opgenomen (Van Severen,
Sempels, Verheyen, Vandendriessche,
Van Gysegem), zijn de meeste pas na
1960, enigen zelfs slechts sedert een of
twee jaar op de voorgrond getreden, in
een periode waarin het niet duidelijk was
welke kant de schilderkunst zou opgaan
en men vaak een gevoel van stilstand en
algemene vermoeidheid kreeg.
Fantastiek
Enkele namen uit 'Facetten' kon men
terugvinden in de eigenaardige manifestatie die 'Hedendaagse Vlaamse Fantastiek' heette en in maart georganiseerd
werd in de Antwerpse galerie Campo.
Vele aspecten en zeer uiteenlopende interpretaties van het fantastische waren er
vertegenwoordigd door schilders van
diverse generaties en ook wel van zeer
uiteenlopende waarde: Beekman, Brouwers, De Coninck, Degroote-Tanghe, De
Keyser, De Vuyst, Driesschaert, Elias,
Landuyt, Mara, Massa, Mesens, Raveel,
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Rhaye, Roelant, Saelens, Saey, Schyvinck, Theys, Vaerten, Van Hecke, Van
Tuerenhout. Elke kunst is immers altijd
wel op de een of andere manier fantastisch, ook de rneest realistische, en onder
deze noemer is het mogelijk om het even
welk ensemble namen to stellen. Het interessante van een dergelijke confrontatie
is juist dat zij, door een begrip in de zaal
to werpen, de kijker op een bepaalde
manier naar de werken doet zien: misschien ontdekte hij nu wel fantastische
dimensies in schilderijen waarbij hij anders nooit aan 'fantastiek' zou hebben
gedacht. Zoals hij er misschien realisme
zou hebben in gevonden, of (zeg maar)
erotiek, of symboliek, of de relativiteitstheorie, indien een van die woorden op
de affiche had gestaan.
Kritiek
Op een veel hoger peil staat het jaarlijks
overzicht dat onder de titel 'Prijs van de
Kritiek' getoond wordt in het Paleis voor
Schone Kunsten to Charleroi. Maandelijks duiden de Belgische kunstcritici de
beste exposities aan die zij gezien hebben, en uit die exposities maken zij dan
jaarlijks een nieuwe expositie, waarin in
feite het beste van het beste wordt afgeroomd. Hieruit kiezen zij dan de laureaat, aan wie voor dat bepaalde jaar de
'Prijs van de Kritiek' wordt toegekend.
Pop
Een der belangrijkste pop-kunstenaars
van Europa, de schitterendste vertegenwoordiger van de 'Ecole de Nice', Martial Raysse, kreeg voor de eerste keer een
grate expositie in Belgie (maart, Paleis
voor Schone Kunsten, Brussel). Raysse
speelt met zeer diverse materialen: olie
op doek gecombineerd met neonlicht,
assemblages met speelgoed, apothekersflesjes, obstakels, dozen, beweging. Hij
speelt ook op verschillende plans: realisme, humor, satire, podzie, afzonderlijk of
gecombineerd, zijn zeer intens in zijn
werk aanwezig. Zijn verbeeldingskracht
is even groot als zijn beeldingskracht,
zijn produktiviteit overrompelend, zijn
persoonlijkheid onloochenbaar. Zijn succes is naar verhouding. Na zijn bekroning op de jongste biennale to Venetie is
er geen tegenhouden meer aan: exposities
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bij Iolas to Parijs en to Milaan, in het
Stedelijk Museum to Amsterdam l, in het
P.S.K. to Brussel (40 schilderijen, 4 sculpturen) en to Los Angeles, decors en kostuums voor het ballet 'Paradise Lost' met
Margot Fonteyn en Noureev (Londen,
New York).
100 mil joen

Bij de opening van de 'Peter Stuyvesant'collectie to Brussel verklaarde minister
Wigny trots dat zijn departement honderd miljoen per jaar uitgeeft aan kunstpropaganda. Hij betreurde dat desondanks de Belgische musea veel to weinig
bezocht worden. Zou hij niet liever eens
een jaar geen propaganda gaan maken,
maar een behoorlijk museum? Want
heeft het wel veel zin propaganda to maken voor iets dat niet bestaat? Nergens
in Belgie is er een echt museum voor
moderne kunst, overal zit de moderne
kunst opgeborgen in reserves of kan men
ze, na enig zoeken, in een uithoek van
een sluimerend museum voor oude kunst
aantreffen. De buitenlandse voorbeelden
bewijzen dat waar een museum werkelijk
modern en levend is, d.w.z. gezellig,
dynamisch, aantrekkelijk, midden in het
gewone leven geplaatst, de propaganda
vanzelf overbodig wordt.
Marc Callewaert

Beeldende kunst
in Nederland
Kunst kopen (2)

Vorige maand schreef ik in deze rubriek
iets over het kopen van kunst. Sindsdien
zijn twee initiatieven ontplooid, waarbij
ik graag even stil blijf staan. In Amsterdam heeft de Stichting Casa Academica
voor haar hotel Casa 400 een begin gemaakt met het samenstellen van een collectie van 400 werken van hedendaagse
grafische kunst. Deze werken, die door
Nederlandse kunstenaars speciaal voor
de Collectie Casa 400 worden vervaardigd, zullen een plaats krijgen in de vierhonderd kamers van het gebouw. De
1 Cfr. Streven, 1965-6, p. 283.

Forum
Stichting zal aan veertig kunstenaars opdracht geven tot het maken van een
prent in een oplage van twintig exemplaren. De eerste tien exemplaren zijn bestemd voor de Casa, de andere tien worden eigendom van de kunstenaar. Buiten
deze tien afdrukken ontvangen de kunstenaars een honorarium en een vergoeding voor alle materiaal- en drukkosten.
Aan deze opzet ligt mede ten grondslag
de overweging dat door het systeem van
opdrachten — waarbij de investering van
materiaal- en afdrukkosten voor rekening
van de opdrachtgever is — een groot
aantal kunstenaars in de gelegenheid
wordt gesteld het grafisch oeuvre uit to
breiden. Het ligt in de bedoeling dat in
de toekomst exemplaren uit de collectie
zullen worden verkocht, waarna de
Stichting nieuwe opdrachten zal verstrekken.
Hotel Casa 400 is jaarlijks van 1 juli tot
1 oktober voor toeristen geopend, in de
andere maanden worden de kamers bewoond door vierhonderd studenten van
de beide Amsterdamse universiteiten.
Voor de uitvoering van het kunstproject
werd de medewerking ingeroepen van dr.
Louis Gans.
In Groningen is het sinds kort mogelijk
kunst op afbetaling to kopen. De cultureel ambtenaar van de gemeente Groningen, de heer Pier Tania, heeft hiertoe
een systeem ontworpen dat de goedkeuring van B. en W. en van de Raad voor
de Kunst heeft gekregen. Het systeem
houdt in dat iedereen die op een expositie of in een galerie een schilderij of
beeldhouwwerk wil kopen, dit op afbetaling kan doen. De subsidie van 25% die
de rijksoverheid geeft (zie Streven van
maart) telt hierbij als eerste aanbetaling.
Dank zij de medewerking van de Amrobank is het mogelijk de rest van het benodigde geld in de vorm van een persoonlijke lening to krijgen. Het minimumbedrag dat geleend kan worden is
honderd, het maximumbedrag zestienhonderd gulden. De Raad voor de Kunst
neemt de rente en administratiekosten
voor haar rekening. Het warenhuis
Vroom & Dreesmann to Groningen heeft
een ruimte van tweehonderd vierkante
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meter beschikbaar gesteld voor een tentoonstelling van werken van dertig Nederlandse kunstenaars waarop de afbetalingsregeling voor het eerst werd toegepast. De expositie is ingericht door de dit
jaar twintig jaar bestaande Galerie de
Mangelgang, die daarmee door de gemeente Groningen en de directie van V.
& D. aan noodzakelijke inkomsten wordt
geholpen.
Een Film voor Lucebert

..Dit is Been kunst-film, maar een film
voor een kunstenaar en een film over de
werkelijkheid. Evenals Herman Slobbe/
Blind Kind 2, die ik in ongeveer dezelfde
periode maakte, gaat Een Film voor Lucebert over de werkelijkheid zoals die
ervaren wordt door een „geprivilegieerd
waarnemer". Een speurtocht naar twee
verdwijnpunten: het niet-gevoelige oog
en het overgevoelige oog. Onmogelijke
pogingen om to kijken door een geestesoog, dat uitziet naar twee kanten: de uitzichtloze maatschappij en de droom".
Zo begint Johan van der Keuken zijn
verantwoording van de door hem met
steun van het ministerie van cultuur gemaakte film over Lucebert. Of liever
gezegd: film voor Lucebert.
Het is een zeer goede film geworden,
totaal anders dan de traditionele kunstfilm. Geen gekreun, gestamp of verfgeslinger, geen eindeloze reeks schilderijen

met op de achtergrond een portie jazz of
een barokmuziekje.
Van der Keuken heeft op zijn eigen bekwame manier met beeld, kleur, beweging, poezie en muziek een voortreffelijk
signalement van Lucebert gegeven.
Vermeldenswaardigheden
Piet Zwart

De Nederlandse grafisch en industrieel
ontwerper Piet Zwart (82) is door de
Britse Royal Society of Arts benoemd
tot Royal Designer for Industry. Deze
onderscheiding wordt sinds 1963 elk jaar
verleend aan twee personen die zich
hebben onderscheiden op het gebied van
industriele vormgeving. Buitenlanders
krijgen een honoraire graad. De heer
Zwart werd uitgekozen om zijn verdiensten op het gebied van de typografische
vormgeving. Hij is de eerste Nederlander
die de onderscheiding kreeg. In 1964 is
aan Piet Zwart, de nestor van de toegepaste typografie in Nederland, de David
toegekend. In 1965 kreeg hij
een bijzonder ere-geld van het ministerie
van o., k. en w. Piet Zwart heeft zich
meer dan zestig jaar beziggehouden met
de eigentijdse vormgeving van het gebruiksvoorwerp in de meest uitgebreide
zin van het woord, in het bijzonder met
de typografie.
Paul Mertz
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Prof ieltje (3):
Schilder-tekenaar Luis Filcer

Vorig jaar vestigde hij zich voorgoed in
Nederland, vorige maand debuteerde hij.
Midden in het gewoel rond Picasso, maar
gelukkig niet onopgemerkt. Luis Filcer
werd in 1927 in Zhitomir, Rusland geboren, maar vertrok al snel met zijn ouders
naar Mexico. Daar bracht hij een groot
deel van zijn leven door, studeerde er,
werkte er, exposeerde er. Maar hij bleef
er niet aldoor. Filcer rondde zijn opleiding of in Europa: Rome, Parijs, Amsterdam. Hij stelde zijn doeken tentoon in de Verenigde Staten, Israel, Japan, Italie en elders. Hij trouwde met
een Nederlandse vrouw en woont nu in
het rustige Muiderberg. Hij is een van
de vele buitenlandse kunstenaars die van
het Nederlandse licht zijn gaan houden,
van onze mensen, van onze steden en
dan met name van Amsterdam. Een van
de velen is hij, maar ook een van de
besten. Zijn werk, dat gehangen heeft in
Galerie Pribaut in Amsterdam, is zelfs
voor de meest verwende kunstliefhebbers
een complete verrassing. Mr. H. E. Ten-
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kink die Filcers eerste Nederlandse tentoonstelling opende, zei het treffend. „In
mijn jeugd", vertelde hij, „verzamelde ik
vlinders. Er was een zeldzame vlinder,
die ik hartstochtelijk verlangde to bezitten: de weerschijnvlinder. Van buiten
grauw, maar ander een bepaalde belichting van het verrukkelijkste blauw dat je
je maar kunt voorstellen. Filcer is naar
mijn gevoel zo'n vlinder". Ik ben het
hartgrondig met mr. Tenkink eens, al is
Filcer dan van buiten allesbehalve grauw
en gebruikt hij veel meer kleuren dan
een verrukkelijk blauw. Zijn werk roept
bij mij herinneringen op aan het beste
van Goya en wijst duidelijk op zijn grote
bewondering voor Rembrandt. Het getuigt van een warme en persoonlijke
visie, het valt op door ongewone materiaalbehandeling. Schilderen is niet de
enige uitingsvorm van Filcer, hij tekent,
etst en litografeert ook. Hij bewijst hiermee voortdurend dat hij het ook zonder
ldeur kan stellen. Al zou ik die niet
graag willen missen.
Paul Mertz
Luis Facer, Brink 7, Muiderberg.
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Dr. J. Sperna Weiland

Orientatie. Nieuwe wegen in de
theologie
Het Wereldvenster, Baam, 1966, 230 pp.,
f 12,50.
Een niet geringe verdienste van Prof. Sperna Weiland, specialist op het gebied van de
hedendaagse theologie, is dat hij in dit
boekje volledig geeft wat de titel belooft:
een eerste orientatie in het huidige theologisch denken. Hij begint met een schets van
het 'landschap' waarin wij ons gaan orienteren: de geseculariseerde wereld van het
ogenblik. Vervolgens laat hij ons kennismaken met de gedachten van de voornaamste
'verkenners' van dit gebied: P. Tillich, R.
Bultmann, D. Bonhoeffer, bisschop Robinson en enige recente amerikaanse auteurs
als P. van Buren, G. Winter, H. Cox en de
mannen van de 'God is dood'-theologie; de
rij wordt gesloten door mevr. D. SOlle.
Tenslotte wordt een eerste ontwerp voor
een 'kaart' van deze nieuwste theologie uitgestippeld : enkele grote thema's als God,
openbaring, Christus, de mens, Kerk, geloof, worden vanuit dit denken benaderd.
Het geheel vormt een goede inleiding in
deze stof. Persoonlijk heb ik het wel een
beetje jammer gevonden dat wel de leidende gedachten en motiveringen van de verrnelde theologen kort samengevat zijn, maar
onvoldoende getoond wordt hoe deze mannen zelf daarmee werken (in het derde deel
wordt vooral duidelijk hoe Sp. W. ermee
werken kan). Maar ik geef toe dat de beperkte opzet dit vrijwel onmogelijk gemaakt
heeft. Bovendien worden ons monografieen
over deze theologen — in dezelfde serie die

met dit boek geopend is — toegezegd. Tenslotte nodigen goede bibliografische gegeyens in dit boek, aan het begin van ieder
onderdeel vermeld, de lezer uit zelf verder
to zoeken. Van harte aanbevolen aan ieder
die zich in de nieuwste ontwikkeling van
het theologisch denken wil orienteren. Het
boekje is mooi uitgegeven.
S. Trooster

Dr. H. M. Kuitert en
Prof. Dr. H. A. M. Fiolet e.a.

Uit tweeen een
Tussentiidse balans van het gesprek
Rome - Reformatie
Lemniscaat, Rotterdam, 1966, 270 pp., paperback f 12,50.
„Christenen spreken elkaar in geweten tegen
om gezamenlijk de reeds aanwezige eenheid
in Christus to bevrijden van verarmende eenzijdigheden in de verschillende geloofsgemeenschappen", aldus formuleert de inleiding de opzet van dit belangrijke boek. Dit
gesprek wordt dan werkelijkheid doordat
bepaalde onderwerpen successievelijk door
een reformatorisch en een rooms-katholiek
theoloog belicht worden. Aanvankelijk komt
dit gesprek hier wat moeilijk op gang. Naast
de intelligente probleemstelling van Dr. Kuitert : is de kerk hoedster der waarheid of
de waarheid hoedster der kerk? staat de op
zich wel interessante beschouwing van Dr.
A. Leenhouwers over de historiciteit van
formuleringen van de waarheid, maar die
to weinig ingaat op de vraag van Kuitert.
Prof. Rothuizen geeft vervolgens een zeer
origineel geschreven visie op de waarde van
het 'natuurlijke' (voor wie de achtergronden
niet beheerst toch wel wat moeilijk to volgen); daarnaast behandelt D. de Lange hetzelfde onderwerp, maar meer in gesprek
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met de scholastieke visie (waarop hij allergisch reageert) dan met Prof. Rothuizen.
Eerst het derde paar, Prof. Hartvelt en Dr.
Lescrauwaet, is in werkelijke dialoog over
„Woord en Sakrament". Dit geldt evenzeer
voor de volgende duetten: Prof. Sevenster en
Dr. van Iersel over „Kerk en ambt", Prof.
Oberman en Prof. Fiolet over „Maria" en
Prof. Lekkerkerker en Prof. Groot over
„Oecumene". Deze gesprekken zijn uitermate leerzaam, omdat daarin vele gemeenschappelijke aanknopingspunten zichtbaar
worden zonder dat de verschillen in geloven
en beleven verdoezeld worden. Zo wordt in
de praktijk duidelijk wat Prof. Groot uitdrukkelijk stelt: dat niet alle verschillen die
tot gescheidenheid hebben geleid, van werkelijk kerkscheidend karakter zijn (p. 264).
Hetgeen oecumenische belangstelling tot
wezenlijke opgave van alle in Christus gelovenden maakt. Dit aangetoond to hebben in
de praktijk is de enorme verdienste van dit
boek.
S. Trooster

Henri Bouchette

Ambt en mythe
H. Nelissen, Bilthoven, 1966, 90 pp., f 5,25.
Dit boekje wil de ambtelijke priester in de
Kerk bevrijden uit een eeuwenoude mythe.
Als gevolg handelt het overgrote deel over
wat hij niet is: „geen Christus-representerende, heilsbemiddelende priester" (b.v. pp. 51
en 64 - 65). Wat hij wel is, wordt minder
duidelijk. Laat ik proberen samen to vatten: exponent van het priesterschap van het
gehele Godsvolk. De priester als gezondene
van de Heer tot zijn yolk (uiteraard tot
dienst aan dat yolk Gods) komt niet ter
sprake. Tja. Heel vreemd is het volgende:
op p. 10 beklaagt schr, zich over „klerikaal
doodzwijgen of minachting en verguizing"
t.a.v. zijn werk ; maar op p. 6 leest men aan
het eind een rijm, als motto v86r het geheel
geplaatst, een gebed tot de Heer: „ . . . wilt
niet langer meer gedogen het drieste spel
van theologen". Nu zijn ook theologen mensen van vlees en bloed. Hardwerkende mensen vaak, met ernstig gevoel voor hun verantwoordelijkheid voor het geloofsdenken
in deze tijd. Wat wonder dat zo'n man na
een dergelijke stoot onder de gordel extra
kritisch wordt en niet aan de verleiding kan
weerstaan zekere ontstellende staaltjes van
theologische beunhazerij in de beschouwingen van de auteur onbarmhartig aan to
wijzen. Wie zo'n glazen huisje rond zichzelt
optrekt, moet bijzonder voorzichtig zijn met
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stenen gooien (om in de Stijl van schr, zelf
to blijven: Jo. 8, 7 en wat daarop volgt).
S. Trooster
Mr. W. J. A. J. Duynstee C.ss.R.

De roeping van Maria
H. Nelissen, Bilthoven, 1966, 68 pp., f 4,90.
Een man kan pas volmaakt wens zijn wanneer hij in een liefdeverbond met een vrouw
verenigd is. Maria is de vrouw die Jesus
zich daarom tot bruid genomen heeft
precies to zijn in het kruiswoord 'Vrouw,
ziedaar uw zoon' wanneer Hij het heerlijk hoofd wordt van het nieuwe menselijk
geslacht in zijn dood-ten-leven. Deze visie
op de verhouding van Jezus en Maria heeft
als uitgangspunt de vroeg-christelijke benadering van Maria als 'nieuwe Eva', bruid
van de nieuwe Adam. De vergissing lijkt,
dat hier een formulering uit het vroegchristelijk theologisch denken over een heilsmysterie (en deze dan nog verkeerd geinterpreteerd) tot uitgangspunt gemaakt wordt
voor een psychologische benadering van de
verhouding van Jezus en Maria (in hun verheerlijking nog wel). Menselijk klinkt het
nogal vreemd dat Jezus zijn moeder kiest
als de bruid die Hem als man moet vervullen. De diep-gelovige beschouwingen van
schr. om dit onmenselijke to ontwijken maken de gehele visie alleen maar abstracter;
zO abstract dat zij wel weinig adhaesie zal
krijgen, naar ik vrees.
S. Trooster
Schrift en traditie
(do-c dossiers), Brand, Hilversum - Antwerpen, 1965, 123 pp., f 5,90, bij intekening
(10 delen), f 4,90.
Over een der meest actuele en fundamentele vraagstukken der huidige theologie
geeft deze bundel goede informaties en
studies. De behandelde stof is deze: de hedendaagse ontwikkeling van de katholieke
bijbelwetenschap (Grossouw), het bijbelgebruik in de katholieke Kerk (Van Iersel),
openbaring en overlevering (Schillebeeckx),
inspiratie en inerrantie (Weterman), de verhouding Schrift - overlevering wat betreft
beider materiele inhoud (Cougar), de geloofsregel volgens de oecumenische concilies (Van Leeuwen) en tenslotte de entmythologisering en het Christendom (Gonzalez-Ruiz). Bij lezing realisere men zich wel
dat het studies betreft die geschreven wer-
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den tijdens de voorbereidingen van de uiteindelijke concilietekst en die zich o.a.
tegen het eerste schema van 1962 afzetten.
In het opstel van Congar leze men i.p.v.
Balie Balie: Balic. Op blz. 99 verwijst n.
31 naar een werk dat in de bibliografie
verderop onvindbaar is.
J. Mulders

The Mercersburg Theology
Ed. by James Hastings Nichols
Oxford University Press, New York, 1966,
384 pp., $ 7,50.
Heruitgave van de voomaamste studies van
twee ref ormatorische theologen uit het midden van de vorige eeuw: Philip Schaff
(1819 - 1893), historicus en liturgist, en John
Williamson Nevin (1803 - 1886), dogmaticus.
Hun theologie was een protest tegen vele
'puriteinse' tendensen in de geloofsbeleving
en een verwijzen naar het katholieke erfgoed in het protestantisme. Interessant in
verband met het oecumenisch streven van
onze tijd. J. H. Nichols leidt deze studies
uitvoerig in; een goede bibliografie en een
uitvoerig naam- en zaakregister besluiten dit
werk. Belangrijk voor deskundigen.
S. Trooster

H. Fries

Wort and Sakrament
KOsel, Munchen, 1966, 247 pp.e geb. D.M.
22,50.
Onder deze titel zijn een reeks bijdragen van
verscheidene vakmensen samengebracht uit
het bekende Handbuch theologischer Grundbegriffe (1962-1963), die nl. onder de trefwoorden : woord, sacrament, doopsel, vormsel, eucharistie, sacrament der boetvaardigheid, ziekenzalving, priesterschap, huwelijk.
De eerste opzet van deze bijdragen is dus
wel niet de verhouding als zodanig tussen
woord en sacrament to onderzoeken, hoewel
de behandeling ervan bier uiteraard niet
ontbreekt. Uitvoerig en direct wordt op deze
verhouding ingegaan in de eerste inleidende
bijdrage, eigen aan de hier besproken bundel, en van de hand van H. Fries. De auteur
wijst op het belang van de betrekking en
eenheid woord-sacrament voor het oecumenisch gesprek. Van hieruit reeds wordt de
waarde van deze bundel bijdragen duidelijk.
C. Traets

GODSDIENST

Het Concilie in kort bestek
Onder redactie van Dr. V. Heijlen, Dr. B.
van Leeuwen 0.F.M., Drs. Al. van Rijen
M.S.C., Dr. P. Smulders S.J.
Romen & Zn., Roermond, 1966, 404 pp.,
f 15.90.
Korte, zakelijke studies, geschreven door
een groat aantal deskundigen — onder wie
medewerkers aan het Concilie leiden de
lezer in in de documenten die het 2e Vaticaans Concilie heeft opgesteld en uitgegeven.
Een voortreffelijk werkinstrument voor degenen die deze documenten zelf willen gaan
bestuderen; een goede orientatie voor allen
die hiertoe niet kunnen komen, maar toch
op de hoogte willen komen van inhoud,
strekking en waarde ervan. Praktisch alle
belangrijke (en soms ook minder belangrijke)
stukken worden op deze wijze ingeleid; de
dogmatische constitutie over de Kerk (21
nov. 1964) en de pastorale constitutie over
de Kerk in de wereld van deze tijd (7 dec.
1965) zijn in meerdere bijdragen toegelicht.
Waardevol is in het bijzonder ook, dat zowel
Nederlandse als Vlaamse theologen aan deze
opzet hebben meegewerkt. Een boek dat niet
genoeg ter bestudering kan worden aanbevolen, nu het erop aankomt de gedachten van
dit Concilie in leven om to zetten. De twee
laatste bijdragen zijn niet gewijd aan een
afzonderlijk document, maar behandelen
resp, de oecumenische perspectieven door
een reformatorisch christen gezien, en enige
inlichtingen intake de pogingen die in enkele
Westeuropese landen ondemomen zijn om
de doorwerking van het Concilie op gang to
brengen, met name ons eigen Pastoraal Concilie.
S. Trooster

Martin Luther

Het Magnificat
vertaald en uitgelegd door Maarten
Luther
Met een verklarend nawoord van Dr. Samuel
Usseling o.s.a.
(Coll. Wij zijn de tijden). — Brand, Hilversum, Antwerpen, 1966, 110 pp.
Luthers commentaar op het Magnificat is
een parel van de Hoogduitse literatuur en
een van Luthers meest religieuze teksten. Hij
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schreef hem in 1520-1521, midden in het
gewoel van de reformatie, voor Hertog Johann Frederik van Saksen, als dank voor
diens tussenkomst bij zijn oom Frederik de
Wijze. Aan de hand van het Magnificat
wordt hier een gedachte ontwikkeld die Luther dierbaar was: de existentiele theologie
van het kruis, de theologia crucis, waarin de
mens geheel ontledigd moet worden en
'nichtig', nederig, onaanzienlijk en niets zijn
opdat God alleen alles zou kunnen bewerken in hem. Alleen waar God dit nets vindt
kan hij scheppen. Dit to aanvaarden, is ge'oven. De vertaling is geslaagd. Het nawoord
van S. Usseling sluit ongetwijfeld aan bij een
moderne problematiek, maar lijkt mij een
niet zeer geslaagde duiding van deze bladzijden.
J. Vercruysse

Romano Guardini
De Kerk van de Heer
Vert. H. Wagemans, Brand, Hilversum-Antwerpen, 1966, 141 pp., 148 Fr.
In 1922, bij de aanvang van zijn academische
loopbaan, publiceerde Guardini Vom Sinn
der Kirche. Op zijn tachtigste verjaardag
sluit hij de lange reeks publikaties met een
klein boekje, Die Kirche des Herrn, waarvan we hier de Nederlandse vertaling voorstellen. Aarzelend, langzaam en haperend,
met liefde en bezorgdheid — zo getuigt
Guardini in het nawoord — schreef hij deze
reeks korte meditaties over het mysterie van
de Kerk, als zaden voor een echt boek over
de Kerk, dat anderen moeten schrijven. Dit
boekje kan velen helpen die wellicht aanstoat nemen aan de Kerk of lijdend zoeken
naar een geloofwaardiger en aantrekkelijker
uitdrukking van de Kerk, „die ontwaakt is
in de zielen".
J. Vercruysse

Dr. H. Fr. Th. Borgert C.ss.R.
Kerk en toekomst. Peidooi voor een
meer wereldse Kerk
H. Nelissen, Bilthoven, 1966, 224 pp.,
f 11.90.
De titel van dit boek is veelbelovend; de
indeling doet eveneens het nodige verwachten: pleidooi voor een weer menselijke en
wereldse Kerk (hfdst. V en VI) op basis van
een poging tot bestaansbeschrijving van de
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hedendaagse mens (hfdst. I en II) en een
ontwerp van deze 'menselijke' Kerk vanuit
Evangelie en theologie (hfdst. III). Hfdst.
III, waarin 'de Kerk' van het ogenblik en
van het verleden van 'onmenselijkheid' en
'demonie' — in de gedachtengang onnodig
— wordt beschuldigd, had gemist kunnen
worden (concessie aan de 'profetische' mode
in het Nederland van heden?). Toch heeft
de uitwerking van deze ongetwijfeld suggestieve opzet teleurstelling gewekt. Deze is
vooral to wijten aan de vele slordigheden en
onnauwkeurige beschrijvingen in deze uitwerking. De auteur heeft kennelijk teveel
hoof op de vork genornen. Exegese, dogmatiek (vanaf Adam tot en met het Laatste
Oordeel), kerkgeschiedenis, moraal, kerkelijk
recht, en daarbij filosofie, psychologie, sociologie, modeme natuurwetenschap: dat alles
kan momenteel niet door een man beheerst
worden. Gevolg is, dat dit alsmaar doorlopende vertoog (geen enkel saillant citaat,
geen anekdote verlicht de op den duur eentonige betoogtrant) nogal eens rammelt. Hier
en daar worden beslist verrassend suggestieve
voorstellen tot vemieuwing gedaan. Het geheel heeft mij echter niet kunnen overtuigen.
S. Trooster

H. Urs von Balthasar
Wie is christen?
Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1965,
125 pp.
A. Liege o. p.
Christeliike volwassenheid
Paul Brand, Hilversum / Antwerpen, 1965,
92 pp.
O. Karrer
De Christeliike Eenheid
Paul Brand, Hilversum/Antwerpen, 1965,
88 pp.
Reeks: 'Wij zijn de tijden'.
Deze drie werkjes sluiten qua thematiek
nauw bij elkaar aan. H. Urs von Balthasar
geeft eerst een fenomenologische beschrijving
van de christen nu, waarin de schetsmatige
uiteenzetting enigszins de oppervlakkigheid
in de hand werkt. Ook het tweede deel, dat
enkele historische overwegingen bevat over
bijbel-, liturgische en oecumenische beweging,
is to beknopt om heel diep to gaan. Maar
wanneer hij tot zijn eigenlijke opzet komt,
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weet S. in enkele trekken 'humanisme' en
'christendom' raak to onderscheiden en op
de gestelde vraag to antwoorden: „in laatste
instantie is diegene christen, die het christelijke ten diepste in de materie van de geseculariseerde wereld inbrengt, het grondigst 'incameert' ". Christen zijn is een 'dynamische
gerichtheid' van de mensen-wereld op God,
in en met Christus. De steeds levendmakende bron van het geloof is het gebed en de
contemplatie; zij waken de gehoorgevende
mens tot een mondige christen. De 'mondige'
christen verwerkelijkt zijn geloof in de 'profane' wereld, door het profane heen ziet hij
het heilige.
Het boekje van Liege vormt een aanvulling
op het eerste: het diept de vraag over het
samengaan van menselijke en christelijke beleving verder uit. Enkele vemieuwende inzichten kunnen als volgt geformuleerd worden: „menselijke volwassenheid maakt een
integrerend deel uit van de christelijke volwassenheid, daar deze in haar groei op de
menselijke evolutie moet afgestemd zijn".
Minder expliciet wordt het onderscheid aangegeven tussen ethisch christendom en christelijke ethiek; het eerste is nog een onvolwassen houding. Vanuit dit inzicht begrijpen
we de aandacht die S. wijdt aan de verschillende stadia in de geloofsopvoeding. Tevens
wordt hierdoor duidelijk hoe de christelijke
deugden van geloof, liefde, gehoorzaamheid
en boetvaardigheid slechts hun voile betekenis krijgen in een volwassen houding. Het
best wordt de christelijke volwassenheid beschreven waar het gaat over kerkelijke gehoorzaamheid en christelijke boetvaardigheid.
De artikelen uit het derde boekje plaatsen
beide voorgaande werkjes in een ruimer
perspectief : dat van de Oecumene. In een
eerste artikel peilt S. naar de dogmatische
gronden van de oecumene; duidelijk wordt
hier gewezen op de impasse waartoe een
misvatting van het zichtbare en onzichtbare
aspect van de kerk voert. Hierbij sluit een
pleidooi aan voor de pastorale implicaties,
waaraan een oecumenische theologie, vooral
met het oog op de rol van de leken, de
nodige aandacht moet besteden. Het tweede
artikel, over de buiten-theologische factoren
van de geloofsverdeeldheid, biedt een verhelderend historisch overzicht van de differentiering in de christelijke godsdiensten met
tevens een diagnose van de huidige situatie
in de landen waar de westerse geloofssplitsing ontstaan is. Met het oog op de dialoog
tussen de godsdiensten schetst S. tenslotte
enkele grondgedachten over het probleem
van het denken en de taal voor de theologie.
H. Roeffaers

Dr. Helmut Thielicke
lk geloof
Het belifden van de christenen
Zomer & Keunings, Wageningen, 1966, 304

pp., f 16,90.
Dit boek toont weer eens duidelijk aan, hoe
belangrijk de niet-wetenschappelijke publikaties van een theoloog kunnen zijn voor
een goed verstaan van zijn wetenschappelijk werk. Helmut Thielicke is een van de
grote reformatorische theologen van het
na-oorlogse Duitsland, zijn levenswerk Theologische Ethik een van de belangrijkste
systematisch-theologische publikaties uit
deze tijd. Daarin wil hij de christelijke dogma's z6 interpreteren dat zij antwoord geven op de vraag : hoe zij deze heilsboodschap aan de wens die hier op aarde zijn
bestaan leeft? Als u wilt: Th. maakt ernst
met de vraag naar een 'wereldse' beleving
van de heilsboodschap van het Evangelie.
Waarbij hij uitgaat van de „Grenz- and
Konfliktsituationen" in het mensenleven,
omdat men daar het sterkst de „Druck der
Wirklichkeit" ondervindt, die ons gevoelig
maakt voor de werkelijkheid dat wij in het
spanningsveld van het Schon-jetzt" en het
„Nock-nicht" van het Rijk Gods Leven. De
bundel preken nu over de apostolische geloofsbelijdenis, lk geloof, gehouden voor
een normaal gemengd publiek van zondagsdiensten, tonen in de praktijk aan wat men
van zijn wetenschappelijke aanpak to verwachten heeft. En laat ik het maar meteen
zeggen: dit is bijzonder rijk en hartverwarmend. Th. gaat in zijn preken geen van de
hedendaagse vragen uit de weg: Wat betekent geloven? „geboren uit de maagd Maria"; waar zijn onze doden? „opgestaan
van de doden", legende of werkelijkheid?
Dit alles wordt vanuit authentiek geloven
benaderd, zonder iets of to doen aan de
problematiek van het moment. Steeds ook
wordt alle ruimte open gehouden tot groeien in dit geloven vanuit de twijfel; meesterlijk uitgewerkt n.a.v. het verhaal van
Thomas' ontmoeting met de verrezen Heer
(„Hoe word ik zeker van de Opgestane?").
Dit boek is een ware verademing temidden
van de vaak zo abstracte discussies van
wetenschappelijke — en soms nog meer
kwasi-wetenschappelijke — aard rond deze
problemen in ons hedendaags christelijk belijden. Hier en daar doet de stellingname
even wat 'pietistisch' aan; maar ook dit
kan Been kwaad, waar wij het vandaag nauwelijks tot pieteit brengen. Een zeer mooi
boek, dat voor iedereen begrijpelijk geschreven is.
S. Trooster
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Praedica Verbum
Homiletisch handboek
deel 15: Preekleer
samengesteld door A. GiinthOr O.S.B. en de
Homiletische Arbeidsgemeinschaft, Heideland, Hasselt, 1966, 462 pp., geb. F. 370.
Dit boek is gegroeid uit de praktijk van
zielzorgers en theologieprofessoren. Het is
een theoretische en praktische theologische
handleiding over de preek. De theologie van
de Verkondiging, de veelvuldige wijzen van
preken en de methodiek van de preek worden er behandeld zowel vanuit het standpunt
van de prediker als van de toehoorder. Het
zal de priesters helpen zich to bezinnen op
de theologie van het Woord en ook aanwijzingen geven voor de praktijk.
F. Bossuyt

E. Benz

De Oosters-Orthodoxe Kerk
Aula, Utrecht-Antwerpen, 1966, 222 pp.,
f 3.50.
De schrijver, geboren in 1907 to Friedrichshafen, heeft aanvankelijk klassieke filologie
gestudeerd, maar tijdens een studietijd in
Rome in 1928 werd zijn belangstelling voor
theologische problemen voorgoed gewekt. Hij
is docent geweest to Halle en Dorpat en
doceert sinds 1935 kerk- en dogmageschiedenis to Marburg, waar hij de leider is van een
'oecumenisch seminarie'. Onafgebroken heeft
hij het Christelijk Oosten als speciaal terrein
van zijn studies beschouwd, en dit nooit
alleen 'van achter de groene tafel' of 'bij het
rode lampje'. Hij heeft vele studiereizen gemaakt en zo danken wij bijvoorbeeld aan
zijn verblijf op de Athos zijn boek Patriarchen and Einsiedler. Der tausendjahrige
Athos and die Zukunft der Ostkirche (Die-

derichs Verlag, Diisseldorf-Keulen 1964).
Van zijn in 1957 bij Rohwohlt verschenen
Geist and Leben der Ostkirche is het hier
besproken boek de Nederlandse vertaling.
De 'kopjes' uit het boek zijn alle interessant
en geven een uitstekende inleiding. Sommige
hoofdstukken zoals „Missionering en uitbreiding van de Orthodoxe Kerk" en „de Etische ideal.' der Orthodwde" geven, zij het
zeer beknopt, een goede, vaak ook originele,
visie. Het boekje is intussen in vele talen
vertaald en geeft van vele facetten een goede
omlijsting. Slechts enkele opmerkingen mogen hier volgen. De oorspronkelijke Duitse
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titel geeft beter de inhoud weer dan de Nederlandse. Kan 'Oosters' niet wegblijven en
is het niet juister to spreken van 'kerken'?
Overigens kan men van de Orthodoxe Kerk
moeilijk spreken. Is overigens een kleine confrontatie met 'de met Rome geiinieerde Kerken' niet gewenst? Waarom werden die zelfs
niet genoemd? Het „chaire" uit de beroemde
Akathisthos-hymne wordt telkens weergegeven met 'Verheugt U'. Beter is eenvoudig
'Gegroet', omdat in de gehele hymne het
grondthema van de groetenis van de Engel
wordt uitgewerkt. Dat „de christelijke mystiek in de oosterse Orthodoxie vormen heeft
aangenomen waarbij de wereld en zelfs de
medemens geheel (cursief van W. Th.) buiten
de belangstelling van de gelovige vallen" is
in deze algemene formulering niet juist. Het
boekje wordt gaarne aanbevolen.
W. P. Theunissen
Carlo Spoor O.P.

Kloosterleven
(Aggiornamento n. 3). J. H. Gottmer, Haarlem, 1966, 124 pp., f 9,90.
Lezing van dit bijzondere boekje is een
merkwaardige ervaring geworden. Ondanks
de levendige stijl heb ik met het begin nogal
moeite gehad. Vermoedelijk omdat deze inleidende beschouwingen over kerk en wereld niet zozeer het kerk-zijn alswel een bepaalde mogelijkheid tot kerk-beleving beschrijven. Eerst later is mij de waarde van
deze benadering duidelijk geworden. Het
middelste gedeelte is daardoor uitermate
boeiend. Daarin wordt het verstaan van het
kloosterleven als „offer", „heldhaftig afstand doen van de wereld" en zo meer, als
zinloos en gevaarlijk gebrandmerkt; integendeel, het religieuze leven moet gezien
worden als onverdiende overdaad, waarin
ruimte geschapen wordt voor verhevigd
christelijk leven, dat eerst teken voor allen
wordt in het zichtbaar waken van de vreugde in het leven. De kloosterling moet volledig mens zijn, die zich vanuit de beleving
van de luxe van zijn wijze van christen-zijn
in dienstbaarheid tot zijn medemensen
wendt; de religieuze gemeenschap kan een
werkgroep zijn die voor de mensengemeenschap kan verrichten wat voor individuen
financieel en psychologisch onmogelijk is,
omdat de enkeling hier kan terugvallen —
huiselijk en geestelijk — op een groep die
volkomen achter hetzelfde werk voor Christus' kerk staat. Nogmaals, dit is geen offer,
maar overvloed. Boeiend is de wijze waarop
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in dit licht de drie religieuze geloften gesitueerd worden. De uitvoerige beschouwing
tegen het einde echter over „kloosterling en
gebed" heeft mij weer wat in de mist gewerkt: hier wordt wel een grondstructuur
uitgewerkt van waaruit gebed mogelijk en
zelfs noodzakelijk wordt, maar de zo dringende vraag naar een eigentijdse vormgeving
van het gebed binnen het kloosterleven
wordt jammer genoeg niet beantwoord. Een
bijzonder boekje, dat allereerst de onmiddellijk belanghebbenden zouden moeten lezen en herlezen, overwegen en . . . . samen
doorpraten; maar dat ook de 'buitenstaanders' hevig moet interesseren, omdat zij
mede verantwoordelijk zijn voor de bloei
van het religieuze leven in de kerk (p. 122).
Een bijzondere verdienste is dat in dit boekje nu eens niet gescholden, niemand gekwetst of beledigd wordt.
S. Trooster

Christians asleep
The Times Publishing Company, London,
1966, 28 pp.
In een serie artikelen in de Times liet de
redactie de grote moeilijkheden in de Anglikaanse Kerk zien. Deze zijn hier met een
aantal ingezonden brieven gebundeld. De
moeilijkheden lijken in sommige opzichten
op die welke wij in de Katholieke Kerk
kennen. Een en ander wordt verscherpt door
de nauwe banden die kerk en staat in Engeland hebben. Zij spitsen zich toe rond de
rijkdom van de kerk, de theologische vorming van de geestelijkheid en de sociologische eisen die aan Naar gesteld worden, de
verouderde parochiele indeling en in het
onbegrip dat de verschillende richtingen in
de kerk voor elkaar hebben. Deze conflicten worden actueel door de vergevorderde
onderhandelingen over een eenheid met de
methodisten, die zelf zoals bekend eerst in
1932 na een langdurige onderlinge verdeeldheid tot eenheid kwamen. De nauwe band
met de staat brengt mee dat essentiöle veranderingen alleen mogelijk zijn met medewerking van het parlement; bij de wet. Men
krijgt uit de ingezonden stukken de indruk
dat de getallen over afnemend aantal kerkelijke huwelijken en dopen toch nog als een
soort verrassing kwamen. Sommige van deze
brieven stellen daartegenover het toegenomen aantal communies. Uit deze brochure
blijkt dat er een probleem is en dat er alle
mogelijke experimenten tot oplossing daarvan worden gedaan. Hoe ernstig de crisis is
wordt niet volkomen duidelijk. Een geniis is
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het verder dat wij alleen iets horen over de
Anglikaanse kerk zelf en niet over de rest
van de Anglican communion. Men krijgt
hier bijna de indruk dat er buiten Engeland,
in de engste zin van het woord, geen Anglikanen zijn.
C. J. Boschheurne

WIJSBEGEERTE

L. M. Archangelski
Kategorien der Marxistischen Ethik
Dietz Verlag, Berlin, (imp. Pegasus, Amsterdam), 1965, 310 pp., f 9,15.
Met name de KRO heeft er een handje van
am telkens als een moreel probleem van
verschillende kanten moet worden toegelicht, telkens hetzelfde oud lid van de
C.P.N. voor de camera's to brengen. Dit
heeft een sterk vertekend beeld in ons land
gegeven van de marxistische ethiek. Schr.
van dit werkje, dat in de Sovjet-Unie door
Naar gevolgtrekkingen enigszins controversioneel is, laat duidelijk de uitgangspunten
zien. Er is geen sprake van een autonome
moraal, maar de ethische categorieen zijn
historisch- en klasse-bepaald. De waardering van een daad gaat dien tengevolge
steeds van de maatschappij uit. De oorsprong van de moraal ligt zelfs in de maatschappij. Het begrip solidariteit gaat dan
ook een grote rol spelen. Vanuit dit standpunt beredeneert de schrijver dan hoe de
ethiek hoort to zijn na het laatste congres
van de Communistische partij in de Sovjet
Unie. Er spreekt een groot, bijna overgroot
vertrouwen in de mensen uit. Juist omdat
in ons land een verkeerde indruk over dit
ethisch systeem dreigt to ontstaan, kan dit
boekje, dat vrij ver in details afdaalt, van
groot nut zijn.
C. J. Boschheurne

Bibliotheek Teilhard de Chardin
Spectrum, Utrecht - Antwerpen.
In het negende deel van deze bibliotheek
verscheen in 1965 een bandje Tijdgenoten
over Teilhard de Chardin (1965, 144 pp.,
f 5,75), waarin een aantal moeilijk toegankelijke bijdragen over Teilhard worden gebundeld. Zoals de akademische feestrede
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van Mgr. Bruno de Solages uit 1947, toen
Teilhard nog niet genoemd mocht worden,
het geestdriftige voorwoord van Arnold
Toynbee bij de Engelse vertaling van 'Het
Verschijnsel Mens', en de herdenkingsartikelen, door Julian Huxley en Jean Piveteau
aan hun vriend gewijd. Verder bijdragen
van B. Towers van Cambridge, Pierre Leroy en F. G. Elliott. De zeer uiteenlopende
benadering zet Teilhards betekenis in een
bijzonder licht.
Als deel 20 wordt in bijzonder goede vertaling het boekje gepubliceerd van Jean
Onimus, Teilhard de Chardin en zijn geloof
in het Leven (1965, 176 pp., f 5,50). Een
korte, maar inhoudrijke biografie met een
uitstekende en genuanceerde schets van de
voornaamste componenten van Teilhards
christelijke wereldvisie. Een van de allerbeste, ook voor niet-deskundigen toegankelijke inleidingen op zijn persoon en zijn gedachten.
Onder de titel Het verschijnen van de mens
op aarde (Bibliotheek Teilhard de Chardin,
11, 1965, 136 pp., f 4,50) worden een aantal artikelen van Teilhard vertaald, die handelen over de paleontologie van de mens.
Zij strekken zich uit van 1921 tot 1955, van
een bespreking van het toenmalige standaardwerk van M. Boule, tot de sensationele vondsten in Zuid- en Oost-Afrika. Het
hoogtepunt vormen drie verslagen over de
ontdekking van de Sinanthropus of Pekingmens, waarbij Teilhard onmiddellijk betrokken was. Het is boeiende lectuur, waarin men kennis maakt met het geduldige
speurwerk en met de grote visie, waaruit
ons huidig inzicht in het worden van de
mens gegroeid is.
P. Smulders

Gerhard Frey
Erkenntnis der Wirklichkeit
Philosophische Folgerungen der modernen
Naturwissenschaften
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1965, 179 pp.,
D.M. 27.
Zoals uit de ondertitel blijkt, gaat het hier
hoofdzakelijk om de werkelijkheid van wetenschappelijke gegevens. De auteur wil de
filosofische betekenis en implicaties nagaan
van de gegevens die naar voren komen uit
de hedendaagse ontwikkeling van de wetenschappen. Deze gegevens zijn zeer disparaat:
fysica, astronomie, biologie, wiskunde, cybernetica zijn zeer uiteenlopende denkmethoden, die elk op hun eigen wijze ook filosofische problemen oproepen. De schrijver stond
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hier voor de moeilijkheid dat weinig lezers
al deze gebieden voldoende overschouwen
om to mogen veronderstellen dat ze de gegevens zelf waaruit filosoofische problemen
ontstaan voldoende beheersen. Hij heeft zich
daarom de moeite getroost om voldoende
uiteen to zetten bijv. waar het om gaat in de
relativiteitstheorie, in de cosmologie (als wetenschap van het ontstaan van de wereld),
de quantenleer, de biochemie, de cybernetica.
Het is wel niet altijd duidelijk hoe het geheel
van zijn gedachtengang juist samenhangt,
bijv. of sommige opvattingen aangehaald
worden als objecties dan wel als argumenten
in het voordeel van de thesis die de auteur
voorstaat, het is ons vooral niet duidelijk
waarom deze zo veel nadruk legt op het
element symmetrie als toegangsweg tot de
werkelijkheid, terwijl de levende stof zo karakteristiek asymmetrisch gebouwd is. Maar
dit belet niet dat het boek een kostbaar
werkinstrument is in de hand van hen die
zich interesseren voor natuurfilosofie.
M. De Tollenaere

GESCHIEDENIS
Karel van Isacker S.J.
De Antwerpse Dokwerker 1830-1940
De Nederlandsche Boeldiandel, Antwerpen,
19662, 254 pp., 16 platen, enkele tekeningen,
ingen. 215 F., geb. 255 F.
De eerste druk van dit magistrale werk hebben wij in Streven (april 1964, p. 713-714)
lovend beesproken. Het werd bekroond met
de driejaarlijkse prijs 'Stichting Camille
Huysmans', de 'Lode Baekelmansprijs' van
de Koninklijke Vlaamse Academie voor
Taal- en Letterkunde, en het referendum der
Vlaamse letterkunde. Deze tweede druk verschilt niet aanmerkelijk van de eerste. Toch
heeft de auteur in alle hoofdstukken enkele
correcties en nuanceringen aangebracht en
zijn bibliografie aangevuld. Het werk telt
tien bladzijden meer tekst dan de eerste
druk. Van zijn oorspronkelijk plan om een
slothoofdstuk over de dokwerker sinds 1940
to schrijven heeft de auteur afgezien, om de
eenvoudige reden dat dit boeiend en belangwekkend hoofdstuk tot een afzonderlijk boek
is uitgegroeid dat nu reeds ter perse is. Wie
de sociale toestanden en weer bepaald van
de havenarbeiders in de 19e en 20e eeuw wil
leren kennen, kan Been degelijker en ook
interessanter boek vinden dan deze studie.
M. Dierickx t
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E. Meeter

Holland. Kranten, Kerkers en
Koningen
Polak en van Gennep, Amsterdam, 1966,
259 pp., f 7,90.
Eillert of Eijlart Meeter, een uit de provincie Groningen afkomstige journalist, week
in 1851 uit naar Engeland en publiceerde
daar het eerste deel van zijn memoires, onder de titel: Holland, Its Institutions, Its
Press, Kings and Prisons. Een voorgenomen
tweede deel is niet meer verschenen. Met de
vertaling en heruitgave van deze memoires
hebben C. Beerepoot en drs. L. Rijkens een
auteur voor het voetlicht gebracht, die onder de koningen Willem I en Willem II een
zekere faam genoot. Die dankte hij enerzijds aan zijn activiteiten als schrijver-uitgever van republikeinse bladen en blaadjes,
anderzijds aan zijn ervaringen als slachtoffer
van de justitie, die deze activiteiten niet kon
waarderen.
Eind 1839 begon Meeter zijn joumalistieke
bedrijvigheid met de uitgave in Groningen
van De Talk der Vrijheid. Later volgde nog
een aantal andere blaadjes zoals De Onafhankelijke (Amsterdam), De Ooyevaar, De
Haagsche Miniatuur-Nieuwsbode en De
Ontwaakte Leeuw (alle to Den Haag) en De
Star der Hoop (Nijmegen). Geen van deze
uitgaven leidde een lang leven. Voorts werkte Meeter mee aan de Zierikzeesche Nieuwsbode. Sommige artikelen brachten hem in
voorarrest. Aan gevangenschap tengevolge
van veroordelingen onttrok hij zich tweemaal door naar het buitenland to gaan; in
1841 naar Frankrijk, in 1851 naar Engeland ;
daar overleed hij in 1862.
De joumalistieke oppositie onder Willem I
en Willem II kwam van verschillende kanten. Ze werd eensdeels gevoerd door een
aantal burgerlijke kranteneigenaars-uitgevers
als Wap, Van den Biesen, Roest van Limburg en Donker Curtius, anderdeels door
een bonte verzameling lieden, onder wie enkelen van adellijke afkomst als de Thouars
en Van Bevervoorde, die opkwam voor de
nood van de verpauperde massa. Hun verontwaardiging en vroeg-socialistische ideeen
ventileerden zij in pamfletten en periodieken, die terwille van een lage prijs — en dus
een ruime verspreiding — het dagbladzegel
moesten ontlopen. Dat opkomen voor de
nood van de kleine man ging doorgaans gepaard met persoonlijke aanvallen en insinuaties jegens de hoogste gezagsdragers. In dit
opzicht handhaafden deze geschriften een
traditie, die in de dagen van de Patriotten
ook al rijk was geweest. Eijlaart Meeter was
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nu, volgens Rogier, een overgangsvorm van
de meer 'fatsoenlijke' oppositie naar deze
journalistieke onderwereld (In vrijheid herboren, 51).
Het valt op uit Meeters artikelen in zijn
verschillende bladen zoals die door Sautijn
Kluit in de Nederlandsche Spectator van
1877 worden vermeld en geciteerd, dat een
duidelijker beeld to voorschijn komt van de
positieve betekenis die van de oppositiepeis
kon uitgaan, dan uit zijn memoires. Die
waren dan ook bedoeld om het Engelse publiek eens goed in to lichten over de conservatief-tyrannieke regeringsmethoden in Nederland, waarvan Meeter het slachtoffer was
geworden. Een schrijver van memoires
plaatst uiteraard zijn eigen persoon in het
centrum van zijn verhaal, maar bij Meeter
gebeurt dat nu eens op een zo larmoyante,
dan weer op een zo belachelijke manier, dat
de lezer van zijn expos6 zich moeilijk van
de indruk kan vrijmaken, met een klein,
soms misselijk klein mannetje to doen to
hebben. Teveel aandacht wordt opgedist
door ijdele en rancuneuze praat, door demonstraties van een primitief republikanisme. Teveel, maar toch niet alle aandacht;
er is in het verhaal ook een lijn to zien van
voortdurende strijd tegen de kwalijke gevolgen van een onevenwichtig belastingstelsel,
nepotisme in de rechterlijke macht, de geheime politie en lokale potentaterij. Deze
passages schijnen meer in het verlengde to
liggen van Meeters maatschappelijke en politieke beschouwingen in zijn periodieke uitgaven en doen hem kennen als een man die
onder liberale hervormingen iets heel anders
verstond dan de gegoede burgerij er in 1848
onder bleek to verstaan. Zijn sympathie lag
bij de republikeinse arbeiders van Louis
Blanc, niet bij Lamartine en Thorbecke.
Daarnaast bevatten de memoires opmerkingen over zijn leven en denkbeelden, die misschien met opzet onvolledig gehouden zijn.
Van iemand die doorlopend zijn republikeinse gevoelens etaleert, zou men iets meer
over het ontstaan van die gevoelens mogen
verwachten dan het bericht, dat het bezoek
van Willem I aan Groningen in 1837 hem
voor het eerst op het idee bracht, een republikeinse krant to gaan uitgeven. Onverklaard blijft ook, waarom Fagel, de Nederlandse geza.nt in Parijs, de voortvluchtige
Meeter een baantje gaf op de ambassade.
Zo is er meer dat om opheldering vraagt.
Tenslotte blijft de lezer na afloop van zijn
lectuur zitten met de vraag: waarom worden
deze memoires, waarin vooral Willem I en
Willem II het moeten ontgelden, thans in
Nederlandse vertaling uitgebracht? In haar
huidige vorm kan de uitgave onmogelijk bedoeld zijn als een wetenschappelijke bijdrage
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— b.v. als bronnenpublikatie — vanwege
het ontbreken van elk kritisch kommentaar.
Het blijkt niet dat de inleider een poging
heeft gedaan, de uitspraken en karakteriseringen van Meeter to toetsen aan de tegenwoordige stand van de geschiedschrijving.
Hetzelfde bezwaar geldt, wanneer de opzet
geweest is, een bepaalde ontwikkeling in de
journalistiek of de persvrijheid to adstrueren.
Waarom dan? Omdat het boek voornamelijk 'uiterst amusante lectuur' (p. 10) is?
Welke overweging ook de doorslag heeft
gegeven, er moet in ieder geval gesproken
worden van een gemiste kans. Als Meeter
weer was dan een sensatiejournalist, wat de
inleider — terecht — graag wil doen geloven, dan had de heruitgave van zijn memoires meer zorg verdiend.
N. Bootsma

ECONOMIE

Gunnar Myrdal

Uitdaging aan de welvaart
Vertaling van Challenge to Affluence, New
York, 1962. Universitaire Pers, Rotterdam,
VIII + 168 pp., f 9,50.
Het zal wel ijdelheid zijn die er de abonnee
toe brengt het eerst to kijken hoe zijn eigen
naam in het nieuwe telefoonboek is opgenomen. De ijdele Nederlander die kijkt hoe
zijn eigen land er in het hier besproken
boek van of komt, komt niet aan zijn trekken. Op p. 130 figureert Nederland onder
de naties die Amerikaanse wapens of Amerikaanse financiele hulp „gebruikten voor
wrede koloniale oorlogen die van het begin
of aan tot totale nederlagen waren gedoernd". Evenmin vleiend is het niet noemen van Nederland als de lof wordt gezongen over een loonsysteem dat alles weg
heeft van het type dat in Nederland een
groot aantal jaren functioneerde. Troosten
wij ons met de gedachte dat andere mogendheden wat kritiek betreft in dit boek
ook ruimschoots hun deel krijgen. „Uit het
souterrain van het statige Amerikaanse herenhuis stijgt een onaangename lucht op"
heet het op p. 49.
De bijna satirisahe toon die Myrdal hier en
daar aanslaat mag geen verkeerde gedachten wekken. Deze veramerikaanste Zweed
is bijzonder met zijn nieuwe vaderland ingenomen en meent het ook met de rest van
de wereld en met name het minder ontwik-

kelde deel daarvan zeer goed. In zijn kritiek
hij bijzonder opbouwend en hij geeft tal
van recepten waarvan er enkele bepaald
aanspreken. De — overigens wel weer gehoorde — opvatting dat de protectionistische clubs van ontwikkelde landen een stap
terug vormen in een wereld waarvan het
ontwikkelde deel op vrijhandel uit zou moeten zijn en het tegelijkertijd de ontwikkelingslanden gegeven zou moeten zijn binnen
een eenzijdig bescherming biedende handelsbarriere op to groeien, mag als voorbee1d
dienen. Ook zijn zowel sympathieke als
verstandige houding inzake het probleem
van de minderheidsgroepen is de moeite
van het kennisnemen en wellicht het navolgen alleszins waard.
De inhoud van het boek wordt goed getypeerd door de titels van de beide afdelingen: De relatieve stagnatie van de economie in Amerika en De Internationale gevolgen van de economische stilstand in Amerika.
Ik heb detailkritiek op het boek, die mij
niet belet het zeer to waarderen. Ik raad U
dan ook aan dit nog steeds actuele boek,
waarvan nu een goede Nederlandse versie
voorhanden is, ter hand to nemen.
J. J. Meltzer
is

Paul Einzig

Monetaire politiek, doel en middelen
Vertaling door Mr. M. C. Moerenhout van
'Monetary Policy, Ends and Means', Middlesex, 1964, (de eerste uitgave dateert van
1954).

Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 445 pp.,
f 5,50.
Men kan Aula complimenteren met het opnemen van deze goede versie van een van
Einzigs vele boeken. Het is een breed boek.
De titel is eigenlijk to bescheiden want het
boek gaat bijvoorbeeld uitvoerig in op de
prijspolitiek van de overheid en het zal menigeen to ver gaan dat zonder sneer tot de
monetaire politiek to rekenen. Overigens is
Einzig over juist die prijspolitiek wel wat
overdreven enthousiast. Hij acht namelijk
de vertraging van het tempo van de waardevermindering van het geld, die met behulp ervan kan worden geeffectueerd (hoe
lang?) een zaak van eerste importantie.
Voor een middel dat in feite op symptoombestrijding neerkomt kan ik die bewondering niet opbrengen en hoewel ik Einzigs
afkeer van inflatie deel, geloof ik dat het,
althans in sommige gevallen, gezonder is
een slecht beleid snel en onbelemmerd tot
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de op den duur toch onvermijdelijke consequenties to laten komen. Om dezelfde
reden acht ik ook een genuanceerder standpunt ten aanzien van de loonindexering
voorzichtiger dan Einzigs bestraffend betoog op p. 405. De hoofdmoot van het
boek vormt toch wel de monetaire politiek
in engere zin. De behandeling is van dien
aard dat de uiteenzetting toch ook voor de
leek op dit gebied goed to volgen moet zijn,
zonder dat het gehalte van het boek eronder heeft geleden. Vooral in een verkiezingsjaar is deze stof actueel. Het is aardig
bijvoorbeeld op p. 433 kennis to nemen van
bedenkingen ten aanzien van wat enigszins
op onze Nederlandse 'Zijlstra-norm' lijkt.
Einzig rept van „het bedriegelijke beginsel
. . . . dat elke verhoging van de overheidsbestedingen juist is, zolang zij maar niet
de omvang van de verhoging van het rationale inkomen overschrijdt". Einzig meent
dat dit principe tot voortdurende inflatie
leidt. Te onzent zou rnenigeen het niet inflatoir genoeg vinden.
De Nederlandse tekst is prettig leesbaar.
J. J. Meltzer
Max Bense
Ungehorsam der Ideen
Kiepenheuer & Witsch, KOln - Berlin,
19662, 96 pp., DM. 8,50.
Dit boekje — dat ondanks een enkele
moeilijke passage wordt gekenmerkt door
een duidelijke lijn en een heldere betoogtrant — vraagt zich of aan wie de toekomst
is. Een vraag die belangrijk genoeg is en al
menig auteur heeft gefascineerd. Lange tijd
achtte men het bezit van produktiemiddelen
de beste waarborg voor macht, Burnham
daarentegen meende dat de technische leiding van het produktieproces de toekomst
heeft en Bense zet nog een stap verder in
die richting met zijn opvatting dat de technologische creativiteit en meer in het algemeen het intellect essentieel zijn voor de
ontwikkeling van de samenleving en dat
gehonoreerd zullen zien met een grate mate
van invloed en macht.
De ontwikkeling staat bij Bense voorop en
alles dient er zijns inziens aan to worden
opgeofferd. Hij is van mening dat elke
vorm van irrationeel denken de ontwikkeling frustreert en veroordeelt de irrationaliteit op die grond onvoorwaardelijk. Gaan
wij tegen die uitspraak niet in beroep dan
heeft dat nogal wat konsekwenties. Onder
meer zullen wij ons dan de godsdienst moeten ontzeggen want „Ich brauche kaum
noch darauf hinzuweisen, dasz der Begriff
'Gott' hier als hOchste and verhangnisvoll-
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erscheint" (p. 68). Ik vraag mij of of Bense
niet to veel de nadruk legt op technologische vooruitgang en produktie. Aan een
verdeling van lasten tussen huidige en toekomstige generaties komt men aldus niet
toe. En er zijn ongetwijfeld mensen die een
stuk toekomstig produktieresultaat willen
opofferen voor zaken die zij in het heden
belangrijk achten, de godsdienst daaronder
begrepen. Trouwens Bense laadt de verdenking op zich ook zelf irrationele elementen
toe to laten als hij het modeverschijnsel
uitdrukkelijk erkent. (Is er misschien binnen
zijn theorie nog een plaatsje voor de godsdienst als modegril?). Afgezien van deze
kwestie worden uitingen van kunst door
hem konsekwent ingepast in het mechanisme van de menselijke vooruitgang. Een
kunstbeoefening vrij van irrationele elementen lijkt hem niet slechts mogelijk, maar
zelfs noodzakelijk. Hoewel niet in alle opzichten overtuigend is zijn uitwerking van
die gedachte zeer interessant. Hetzelfde
geldt voor de filosofische bespiegelingen in
het boek.
Het valt niet moeilijk Bense to volgen in
zijn gedachte dat politiek tal van onzuivere
elementen bevat en zijn stelling dat een
machtsstrijd tussen intellect en politiek de
nabije toekomst zal kenmerken, spreekt wel
aan. Zijn opvatting dat het hier om twee
machtsblokken gaat die strikt gescheiden
zijn en geen overlappingen vertonen, lijkt
mij echter niet met de feiten to rijmen.
Over de theorieen van professor Bense valt
to twisten. (Viet met Bense zelf overigens.
Hij merkt tenminste op dat zijn critici veelal geen antwoord zijnerzijds behoeven amdat innerlijke tegenspraak in hun betoog
hun opmerkingen tegen elkaar plegen to
doen wegvallen). Nauwelijks to twisten valt
over de wijze waarop dit boekje typografisch is verzorgd, een wijze die boven alle
lof is verheven.
J. J. Meltzer

WETENSCHAP
J. J. C. Marlet, zenuwarts, Prof. Dr. M. F.
J. Marlet, Mr. L. N. Marlet
Schuld en verontschuldiging in de
medische praktijk
Romen & Zn., Roermond, 1966, 96 pp.,
f 8.50.
Het trio de gebroeders Marlet heeft zich
gebogen over de verantwoordelijkheid en
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aansprakelijkheid van de arts in een helder
en leesbaar geschrift, waarvan vooral de
bijdrage van de jurist Marlet de praktizerende arts een goed en voor de (juridische) leek
begrijpelijk inzicht geeft in de bestaande opvattingen van de rechtspraak en een voorzichtige aanduiding bevat van de regels en
situaties, waarmede de arts wordt geconfronteerd, wanneer hij treedt in de sfeer van het
recht. En dat doet hij — in theorie — bij
vrijwel alle handelingen die hij stelt. De artikelen van de beide andere Marletten zullen
de arts niet veel nieuws bieden al is het nuttig, dat hij in kort bestek hier de medische
en ethische benaderingen terugvindt. Deze
beide artikelen zijn dan ook meer 'kanttekeningen' bij het opstel van de jurist Marlet,
dan oorspronkelijke bijdragen. Toch is hier
sprake van een omkering der verhoudingen.
Naar mijn mening had de medicus in deze
brochure de centrale bijdrage moeten leveren,
omdat de zorg en de relaties van arts en
patient daarin centraal staan, waarna dan de
ethicus en de jurist de vormgeving van deze
relaties, respectievelijk correcties vanuit een
andere gezichtshoek hadden dienen to geven.
De jurist behandelt geen abstracte situaties;
hij moet de problematiek vanuit het oogpunt
van recht en ordening bezien en de normatiek, die daarbij tot uitdrukking, ook in het
maatschappelijk handelen, moet komen,
trachten aan to geven. Ik had dan ook liever
een meer uitgewerkte en systematische studie
van het medische probleem gezien, en iets
minder accent op de — overigens begrijpelijke reacties der medici. Enkele opmerkingen. De jurist meent uit het ontbreken
van vonnissen en persberichten to kunnen
afleiden, dat de Nederlandse arts kundig en
nauwgezet werkt. Zonder dit laatste in twijfel to trekken, lijkt mij deze conclusie niet
gerechtvaardigd. Immers, de patient is met
beroepsfouten vaak niet bekend en het Nederlandse gedragspatroon is (nog) niet sterk
ingesteld op het voeren van civielrechtelijke
procedures met de artsen. Het is dus een
sociaal-culturele kwestie die in het buitenland
wel anders ligt. Het boekje is met zichzelf
op dit punt in tegenspraak, waar herhaaldelijk — en was dit ook niet een aanleiding
voor de brochure? — geconstateerd wordt,
dat er een onbehagen in ons land bestaat
t.a.v. de behandelde problematiek. Voelt de
medicus zich ook niet geheel zeker, wanneer
hij op p. 63 spreekt van het niet wakker
maken van slapende honden? Zeker betwistbaar lijkt me zijn opvatting, dat de Nederlanders minder tot juridische actie zouden
overgaan, omdat zij geloven in hogere waarden dan de materiele, en dat het menselijk
lot ligt in Gods hand. Is dat niet wat buiten

de werkelijke verhoudingen, evenals de opmerking van de jurist Marlet, dat het honorarium maar een 'eerbewijs, een dankbetuiging voor bewezen diensten' is? Doch dit
soort notities ter zijde gelaten. Meer fundamenteel is mijn bezwaar, dat een omissie
betreft. De toenemende groepsgeneeskunde
maakt de verantwoordelijkheids- en aansprakelijkheidsvraag veel meer complex. De patient staat hier niet in relatie tot een individuele arts, maar tot een team. Men kan stellen, dat hij tot het team komt via een individuele arts, doch deze stelling wordt steeds
minder houdbaar, terwijl, los daarvan, de
onderlinge verantwoordelijkheden der teamleden meer en meer verweven raken en het
teamlid zijn activiteiten mede laat indiceren
door — door hem niet gecontroleerde —
daden of uitspraken van anderen. Dit vraagstuk heb ik bij de jurist node gemist, maar
ook bij de gebroeders arts en ethicus. Wellicht iets voor een herdruk, want ondanks de
kritische notifies heeft de brochure een nuttige functie en biedt zij — zoals gezegd —
de praktizerende medicus in kort bestek een
goed inzicht. Men concludere dus niet, dat
een negatieve beoordeling op zijn plaats is,
integendeel: gaame aanbevolen.
H. Leenen

Sidney Cohen

Het buitenste binnen
Een studie over LSD.
Met een voorwoord door Prof. Dr. J. Bastiaans
Van Ditmar, Amsterdam, 1966, 275 pp.,
9.90.
De auteur, een Amerikaanse psychiater die
zich ruim tien jaar heeft bezig gehouden met
de bestudering van LSD en aanverwante
stoffen en over deze problematiek vele wetenschappelijke artikelen heeft gepubliceerd,
liet in 1964 een semipopulair geschrift versohijnen (zie Streven 1966, p. 655, waar het
laatste hoofdstuk werd gepubliceerd) dat nu
in het Nederlands voor ons ligt. Peter ten
Hoopen zorgde niet alleen voor een goede
vertaling maar ook voor een aantal annotaties welke het onderwerp nog dichter bij de
lezer brengen. Dat LSD (lysergzuur diethylamide) en soortgelijke hallucinogenen in deze
Nederlandse versie 'psychedelics' (de geest
blootleggend) worden genoemd, is een persoonlijke voorkeur van Ten Hoopen. Cohen
geeft allereerst een historisch overzicht van
de stoffen die door uiteenlopende mensen
werden gebruikt om hun bewustzijn tijdelijk
to veranderen. In 1943 werd LSD aan deze
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reeks toegevoegd (door Hofmann in Bazel).
De auteur beschrijft de werking van LSD en
citeert een select aantal verslagen van personen die onder invloed van LSD verkeerden.
Hier en verderop in het boek wordt echter
duidelijk dat de werking van LSD goeddeels
afhangt van de persoon die dit farmacum
gebruikt en van de omstandigheden waaronder hij het inneemt. Tevens legt Cohen een
verband tussen LSD-ervaring en sensore deprivatie, en werpt hij licht op het ontstaan
van mystieke belevingen. Vervolgens wordt
het gebruik van LSD in de psychotherapeutische praktijk ter sprake gebracht: de indicaties en contra-indicaties, de gevaren voor de
patient alsook voor de therapeut. In de veelheid van gegevens over gebruik en misbruik
van LSD besteedt Cohen speciale aandacht
aan de toepassing van dit psychedelic in het
kader van een chemische oorlogvoering en
komt hij tot de conclusie dat dit gebruik
onverantwoord is vanwege de chaotische gevolgen. Het innemen van LSD is niet zonder
risico Deze waarschuwing is bedoeld voor
potentiöle gebruikers die deze stof op de
'zwarte markt' kopen, maar ook voor psychiaters die met therapeutische oogmerken
bepaalde patienten aan de invloed van microdoses LSD blootstellen. Het is aan Cohen
gelukt een objectiverende en veelzijdige benadering van de LSD-problematiek in bevattelijke termen to gieten. Belangstellenden van
verschillende disciplines (artsen, psychologen,
fannacologen, biochemici) zullen door de
onthullende inhoud van deze paperback niet
worden teleurgesteld.
J. J. C. Marlet

John von Neumann

Het zenuwstelsel als computer
The Computer and the Brain
Vertaling door F. Saris en P. Saris-Bertelsmann.
Universitaire Pers Rotterdam, 1966, 113 pp.,
f 7,50.
Voor rekenmachines geldt een nog wat onwennige tijdschaal : milli-seconden duren
'Iang', een 'generatie' is enkele jaren. Men
mag dit in 1956 geschreven boek dus wel
historisch noemen. Het werd door een van
de pioniers van de computerontwikkeling
geschreven op zijn sterfbed. Het is echter
geen terugblik, maar een toekomstbeeld ten
aanzien van een zeer beperkt aspect: het begrijpen van het zenuwstelsel vanuit wiskundig oogpunt. Het blijft echter, zegt schrijver
in zijn inleiding, bij een speculatie over de

weg waarlangs men tot een dergelijk begrijpen zou kunnen komen.
In het eerste deel stelt hij vast, wat het
essentiele van rekenmachines is, en beschrijft
hij de (destijds) gebruikelijke machines. Voor
een reeds enigszins met rekenmachines bekende lezer is het boeiend deze beschrijving
met het heden to vergelijken, vooral waar
schrijver enkele voorspellingen omtrent to
verwachten ontwikkelingen deed. Lezers zonder enige voorkennis zullen met dit deel wel
moeite hebben. Het tweede deel beschrijft
het zenuwstelsel en vergelijkt kwalitatief en
kwantitatief de eigenschappen hiervan met
die van rekenmachines. De Schrijver concludeert dat, wat ook het systeem moge zijn
waarmee ons zenuwstelsel werkt, het waarschijnlijk aanzienlijk verschilt van wat wij
'wiskundig' noemen.
Een geniis is het geheel ontbreken van tekeningen of voorbeelden ter illustratie, waardoor vooral deel I begrijpelijker zou zijn
geworden. Ook zijn geen verwijzingen naar
literatuur opgenomen. De vertaling is goed
geslaagd, het computerjargon is zoveel mogelijk vemederlandst. Voor 'control' had
men in dit verband beter besturing dan regeling kunnen kiezen. Op pag. 40 zal met
'opstellen' optellen bedoeld zijn. Wie zich
voor dit onderwerp interesseert, mag dit
boek niet missen.
H. J. M. Lombaers

Alfred Kuhn

Inleiding tot de erfelijkheidsleer
Vert. H. Dijkgraaf
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1965, 335
I 4,50.

PP.,

Het is een grate verdienste van Kiihn, dat
hij als fysioloog deze inleiding tot de erfelijkheidsleer heeft geschreven. Niet alleen
wordt hier een helder inzicht gegeven in de
huidige stand van deze wetenschap, maar
tevens hoezeer het erfelijkheidsonderzoek
nauw verweven is met de ontwikkelingsfysiologie en evolutieonderzoek. Het is
daarom verheugend, dat de auteur een
apart hoofdstuk wijdt aan de aard van de
erfelijkheidsfactoren en van de primaire
genetische ontwikkelingsfysiologische processen. Hierin zijn de jongste gegevens (tot
1964 - 1965) uit de moleculaire erfelijkheidsleer opgenomen. Het is daarom to betreuren, dat naast de behandeling van de overdracht van erfelijk materiaal door middel
van nucleInezuren tussen cellen, de eiwitsynthese, als voorbeeld van intra-cellulaire
overdracht, slechts in drie regels wordt be-
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schreven (p. 243), waardoor het verband
tussen de erfelijkheidsleer en ontwikkelingsfysiologie op moleculair niveau onduidelijk
blijft voor de lezer die niet al enige kennis
heeft van de moleculaire biologie. Het is
eveneens een schoonheidsfout dat de auteur
de term microsoom en ribosoom gebruikt
voor eenzelfde partikeltje, waardoor enige
verwarring kan ontstaan (p. 247, 318, 59,
67) alsook de angelsaksische term DNA en
RNA, naast de duitse DNS, RNS! Tenslotte dient vermeld to worden, dat een uitstekende statistische behandeling gegeven
wordt bij alle problemen die betrekking
king hebben op de modificabiliteit. Deze
inleiding tot de erfelijkheidsleer zal zeer
veel bijdragen tot een beter begrip van de
stoffelijke basis van het leven en is ten
zeerste aan to bevelen.
A. Thiadens

POLITIEK

B. Meissner e.a.

Sowjetgesellschaft im W andel —
Russlands Weg zur Industriegesellschaf t
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1966, 205 pp.
Onderhavig boek is een studie over de maatschappelijke veranderingen die in de SovjetUnie plaatsgrepen vanaf 1917. Of zoals
Meissner het in zijn inleiding uitdrukt: hoe
is Rusland geevolueerd van een landbouwstaat tot een industriestaat? In welke mate
is de sociologische samenstelling van de
Russische bevolking veranderd onder invloed
van de Sovjetisering? Dit is een belangrijke
vraag bijv, op het gebied van het onderwijs,
als we de mogelijkheid nagaan waarin de
verschillende sociale klassen in staat geweest
zijn aan het onderwijs deel to nemen. Het
boek is gegroeid uit een aantal referaten die
op 4 juni en 6 juni 1963 in de Deutsche
Gesellschaft fur Osteuropakunde gehouden
werden over het thema : Sociale structuurveranderingen in Rusland. Vier auteurs
werkten eraan mee. K. H. Ruffmann: De
sociale structuurveranderingen in Rusland
tot de Oktoberrevolutie. B. Meissner: idem
in het Communistische Rusland. O. Answeiler: De deelname van de sociale groepen in
het onderwijs in de Sovjet-Unie. K. Thalheim : Welke was de invloed van de Sovjeteconomie op de structuur van de maatschappij? Als 'Fundgrube' onmisbaar.
A. van Peteghem

S. V. Utechin

Geschichte der politischen Ideen in
Russland
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1966, 304 pp.
Dit werk vult een belangrijke leemte aan in
de geschiedenis van de politieke leerstelsels.
Rusland is hierin al to lang verwaarloosd
geweest. In een uitstekende studie wordt hier
een grondig overzicht geboden van de politieke ideeen van het Rusland der Tsaren en
van de Sovjet-Unie na 1917. Het accent valt
dus op de gedachten en stromingen van de
19e en de 20e eeuw, maar de auteur schetst
ook een geschiedenis van de politieke ideeen
vanaf de 9e eeuw. Het feit dat de auteur,
een Rus, de bronnen in de originele taal kon
bestuderen, verhoogt het belang van deze
studie. Ze wordt gecompleteerd door een
heel degelijke bibliografie.
A. van Peteghem

H. W. Kettenbach

Lenins Theorie des Imperialismus —
I. Grundlagen and Voraussetzungen
Verlag Wissenschaft and Politik, KOln, 1965,
350 pp.
Onderhavig werk is band X van de uitgaven
van het Institut fur Sovjetologie: een waarborg voor de degelijkheid en de originaliteit.
Het vormt het eerste deel van een werk
waarin de auteur zich tot doel gesteld heeft
Lenins opvattingen over het imperialisme to
bestuderen: het terrein wordt voorbereid
met een soort voorstudie over 1. het taalkundig gebruik van de woorden: imperialisme, chauvinisme, Caesarisme en Bonapartisme; 2. de theoretische opvattingen van het
begrip 'imperialisme' bij de politieke filosofen (Engeland, Marx en Engels, de Russische denkers, de socialisten); 3. de evolutie
van het verschijnsel 'imperialisme' in de 19e
eeuw. Een werk als dit kan de basis vormen
van de studie van het imperialisme van de
19e eeuw als politiek en economisch concept.
Heel gespecialiseerde literatuur.
A. van Peteghem
R. Lorenz

Anfange der bolschewistischen
Industriepolitik
Verlag Wissenschaft and Politik, KOln, 1965,
164 pp.
De auteur heeft in deze studie, nr. XI in de
uitgaven van het Institut fur Sovjetologie
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van Keulen, een onderzoek gewijd aan de
pogingen die de Bolsjevisten in 1917 en 1918
aangewend hebben om de verwoestingen van
de Russische industrie door de oorlog teweeggebracht, to herstellen en deze economie
in to passen in het kader van een socialistische maatschappij. Het boek bevat twee
delen: 1. De economische toestand in de
periode tussen de ineenstorting van het tsarisme en de Oktoberrevolutie; 2. De economische evolutie in de periode tussen de Oktoberrevolutie en het Verdrag van BrestLitowsk, dat voor de Sovjet-Unie het einde
van de oorlog betekende. Het werk behandelt niet alleen de feitelijke situatie maar
tevens het ideologisch standpunt en de
auteur heeft een prachtig beeld geschetst van
de economische concepties van het bolsjevisme. Het werk wordt vervolledigd door een
chronologische tabel en een degelijke bibliografie.
A. van Peteghem
T. Ell weir
Politische Verhaltenslehre
Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 229 pp.
In dit werje heeft de auteur, professor aan
de universiteit van Frankfurt, een aantal
discussieproblemen bijeengebracht rond het
thema van de politieke wetenschappelijke of
feitelijke verschijnselen: Hoe neemt de individuele persoon deel aan het bestuursapparaat van gemeente en staat? De verkiezingen. De vorming van de openbare mening
over politieke vraagstukken. De partijen.
Parlement en regering. Hoe verschaft men
zich recht? Motieven voor een politieke houding. Burgers en politiek. Het hele werk is
ontstaan uit discussies en voordrachten. Dus
een aantal gedachten die wel interessant zijn,
maar zeer vatbaar voor discussie. Daarbij
worden hoofdzakelijk toestanden uit de
Bondsrepubliek behandeld. Goed als basis
voor bezinning en discussie.
A. van Peteghem

LITERATUUR
Harry Platteel
Met Marga? misschien
(Marnixpocket) Manteau, Brussel
Haag, 1966, 153 pp., f 5,90.

Den

De 'ik' die Harry Platteel als hoofdpersoon
in zijn boek neerzet, is geen hartveroverend

jongmens : verwend, egocentrisch, onvoldaan
en onvolwassen. Deze Simon playboyt er
vrolijk op los, tot de arrestatie van de
frauderende vader een eind maakt aan het
lieve leventje van moeder en zoon. In hun
(geld)nood op elkaar aangewezen, ontstaat
er tussen Simon en de knappe Julia die zijn
moeder is, groter intimiteit dan in die verhouding gebruikelijk. Deze moederliefde is
het zoontje tot troost, als hij moet trouwen
met Marga tengevolge van een onvoorzichtig feestje. Voor verdere troost zorgt het
winkelmeisje Joke, met wie onze held alras
op zakenreis gaat, natuurlijk naar Saint
Tropez. Alwaar hij het lekkere diertje (om
in het jargon van het boek to spreken)
kwijtraakt aan een beter betalend heerschap,
zodat onze held troosteloos achterblijft, vol
drank en zelfbeklag. In die situatie zoekt
hij, vooralsnog tevergeefs, telefonisch contact met de verre Marga, dock het is de
vraag of die nog leeft. Het boek loopt uit
op een open vraag, daarmee evenals zijn
titel het thema der onzekerheid aanduidend.
Men kan het met de flaptekst eens zijn:
Platteels „stijl is los, soms roekeloos: hij
heeft zich gehouden aan het idioom van zijn
hoofdfiguur waardoor het diens wereld is
geworden". Juist omdat Platteel niet treedt
buiten de wereld van zijn hoofdpersoon,
schrijft hij een boek waarvan de gepretendeerde losheid en roekeloosheid in landerigheid en meligheid resulteren. Stijl en inhoud
hebben geen tijd gekregen om to rijpen. De
lezer krijgt van Platteel een onvoldragen
boek over een onvolwassen held op zijn
bord.
F. van Tartwijk

Josephine Jacobsen and William R. Mueller
The Testament of Samuel Beckett
Faber and Faber, London, 1966, 199 pp.,
42/—.
Uit de bibliotheek essays die over S. Beckett
reeds bestaat, dringt zich deze nieuwe studie
op door het afzien van voorkennis bij de
lezer van Becketts oeuvre zodat minutieus
en geduldig een grondige sectie wordt verricht die voorbeeldig op een synthetisch bericht uitloopt. Voorop zetten beide Amerikaanse auteurs de als technische kenmerken
to evalueren bestanddelen: de poetische dimensie, de relatie tussen het individuele bewustzijn en de hele wereld van tijd en ruimte en de complexe methodiek van insidedistantiering die met de term 'komiek' of
'humor' slechts zeer incorrect wordt opgevangen. Pas hierna is er voldoende bereid-
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willigheid am Becketts wereldbeeld aan to
pakken, en ze presenteren het in twee fragmenten: het acteren van de menselijke existentiele situatie en zijn specifieke zoektocht
naar de bestaans- en overlevingsmogelijkheden van het tegelijk universele en individuele wezen. De auteurs waken overtuigend
klaar dat Becketts nihilistische pessimisme
geen gratuite esthetische categorie uitmaakt,
maar dat de techniek exclusief zin krijgt als
ze als extern instrument wordt gezien van
een lijden aan de voorwaarden en kansen
van de menselijke persoon in een wereld
zonder transcendentaliteit.
C. Tindemans

Heinrich 134511

Frankfurter Vorlesungen
Kiepenheuer & Witsch, KOln, 1966,
D.M. 7,80.

110

pp.,

Wanneer H. Boll de zin neerschrijft die de
vier lezingen, die hij in 1963-1964 aan de
universiteit to Frankfurt hield, samenvat:
„Erkannt werden sollte, was wichtiger ist:
die Suche nach einer bewohnbaren Sprache
in einem bewohnbaren Land", doelt hij
direct op Duitse toestanden, naar mijn gevoel, zelfs iets to direct, want het gaat de
schijn aannemen dat zijn overwegingen alleen
maar daar op slaan, waar ze in feite een
scherpe analyse bevatten van een algemeen
actueel verschijnsel, dat Klee destijds reeds
kemachtig uitdrukte met de woorden: „Uns
tragt kein Volk". Bij Boll klinkt de geresigneerde vaststelling van Klee als een noodkreet: hoe kan een yolk leven zonder literatuur, d.w.z, zonder taal, zonder bewustzijn?
Maar niet de literatuur vormt nu deze taal,
dit bewustzijn, maar de 'macht'. En „Je
mehr Macht, desto nichtssagender wird der
Wortschatz, wortreich and nichtssagend".
S. Heester

Ludwig Rohner

Der deutsche Essay
Materialien zur Geschichte and Asthetik
einer literarischen Gattung, H. Luchterhand
Verlag, Neuwied, 1966, 927 pp., ln., DM. 65.
Deze wetenschappelijke kanjer dient zich
aan als een combinatie van onderzoekingsbericht en bronnenverzameling en deze dualiteit bepaalt de structuur. In een inleidend
deel graaft S. naar het ontstaan en de
grondvorm van het genre: Montaigne als
pionier en in zijn invloedsgeschiedenis, het

aandeel van Bacon, de overcame door H.
Grimm en de actuele praktijk en opvatting
in het Duitse taalgebied. Het tweede deel,
het fenomenologische, analyseert een aantal
historische modellen die meer aansluiten bij
het Angelsaksische begrip (van G. Forster
tot L. Curtius via J. Burchardt, S. Freud
en G. Benn) en formuleert voorlopige bevindingen die aanleiding kunnen geven tot
een redefinitie. Het derde, het theoretische
deel wil de inhoudsruimte opvangen, de thematische centra statistisch vastleggen, tevens
de grensgebieden (aforisme, verhandeling,
feuilleton, tot kritisch opstel en zelfs roman
toe) afperken en tenslotte de karakteristieken opsommen (vorm, literair gehalte, structuur, wereldbeschouwelijk engagement,
noem maar op en het zit er allemaa1 geanalyseerd in). Tenslotte is er een volumineus
documentenbeeld, ingedeeld naar de thesis
die de respectieve auteurs i.v.m. het essay
voorstaan (de vorm bij o.m. G. Lukacs, H.
E. Holthusen, T. W. Adorn° ; de methode
bij o.m. F. Schlegel, K. A. Horst, E. Ringer; het citaat bij o.m. R. Baumgart en W.
Weber) en geillustreerd met historisch-overzichtelijke uiteenzettingen waarin van Herder en Goethe tot M. Rychner en M. Frisch
geen essayist ontbreekt, samen 40. Het resultaat is een definitie die al dit materiaal
historisch-kritisch verwerkt en geen facet onbesproken laat: het literair-esthetische, het
structurele, het formele, het kritische, het
explicatieve, het synthetische, het associatieve, het erudiete, het fantastische, het speculatieve, het ideologische, het illustratieve,
het dialogische, het vittuoze, het cerebrale.
Daarmee ligt met dit boek, jongste telg uit
een grootse serie Duitse genremonografieen,
een standaardwerk ter beschikking dat niet
alleen fundamenteel zal blijven, maar zonder
twijfel ook de kritische discussie, het historische inzicht en de literairtheoretische verkenning zal stimuleren.
C. Tindemans

Deutsche Dichter der Moderne
herausgegeben von Benno von Wiese
Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1965, 524 pp.,
ln. DM. 29.
Dit panorama van 20e-eeuwse Duitse letterkunde is een poging om via 24 monografische opstellen de aaneensluiting der decennia en hoofdfiguren aan to tonen. Het middel is het wetenschappelijke essay dat uit
levensweg en oeuvre een organische eenheid
componeert en het wezenlijke in elke auteur
arondig verkent en verklaart. Meer dan op
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een beknopte introductie in het totale werk
is de opzet gericht op het inpassen van de
individuele auteur in de algemene literaire
beweging, op het aanwijzen van aansluiting
bij voorgangers en het verwijzen naar opvolgers. Dat verklaart waarom bepaalde auteurs, die op grond van de titel verwacht
worden, afwezig blijven, b.v. E. LaskerSchiller, J. Roth, E. Stadler, A. Stramm.
Thans loopt de reeks van F. Nietzsche als
aanzet tot B. Brecht, omdat enkel overleden
auteurs zijn opgenomen. Bepaalde auteurs
die literairkritisch veeleer werden vertroeteld,
worden pier ook naar hun negatieve aspecten verkend (b.v. F. Wedekind, R. Musil,
B. Brecht), anderen die to sterk veronachtzaamd zijn gebleven, worden integendeel positief omhooggewaardeerd (b.v. A. Schnitzler, A. Dublin, R. Borchardt), nog anderen,
uit de actuele belangstelling verdwenen, worden herontdekt of onder een nieuw licht
voorgesteld (b.v. T. Daubler, H. Mann en
toch ook E. Barlach en F. Werfel). De auteurs der 24 opstellen zijn allen jonge academici, zodat meteen ook vanuit dit perspectief het boek is uitgegroeid tot een gewijzigde generatiekijk die kritisch en methodologisch een bijzonder gaaf resultaat heeft opgeleverd.
C. Tindemans
Jorge Luis Borges
Das Eine and die Vielen
Essays zur Literatur

Carl Hanser Verlag, Miinchen, 1966, 248
pp., ln., DM. 24.80 (als brochure DM.
12.40).
In deze 'Inquisiciones' van de Argentijnse
romancier gaat de aandacht naar twee
thema's die beantwoorden aan de fundamentele aspecten van zijn eigen epische oeuvre.
Enerzijds is S. geobsedeerd door de relatie
tussen religieus-filosofische inhouden en hun
esthetische expressie en op zijn analyserende
tocht komen we terecht in de meest uiteenlopende tijden en cultuurtradities (o.ro. W.
Whitman, Pascal, J. W. Dunne, P. Val6ry,
G. B. Shaw). Anderzijds is er de niet minder
geInspireerde belangstelling voor de metafoor, wat op het eerste gezicht ambachtelijk
lijkt, maar in tweede instantie even diep tast,
omdat S. dit stijlbeginsel wenst to zien als
een expressiemiddel van een ethisch-universele houding van de wens (o.m. bij de OudIJslandse Kenningar, de 1001-nacht-sprookjes, Homeros, Cervantes, N. Hawthorne, G.
Flaubert, O. Wilde, F. Kafka). In elk van
deze overwegingen springt een duidelijk pro-

fiel naar voren, waarin de auteur zichzelf
erkent als een verbindingsstreep tussen het
universele en het individuele. Daarom is dit
bewustzijn een belangrijk moment bij de evaluatie van het actueel-mythische klimaat van
S.'s romanwerk.
C. Tindemans

FILM

Viktor Schklowskij
Schriften zum Film

Edition Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1966, 162 pp., D.M. 3.
Een verzameling meestal korte opstelletjes
die bijna alle cirkelen rond het thema van de
verhouding tussen film en literatuur en
waarvan de oorspronkelijke publikatiedatum
over een veertigtal jaren verspreid ligt. S.'s
mening dat de film dichter staat bij het
proza dan bij de dramatiek geeft aan deze
essaytjes een zeer moderne toets. Terloops
verneemt men ook minder bekende detailfeiten over de film in de Sovjet-Unie tijdens
de Stalinistische periode. Of we nu met
Schklowskij een belangrijke filmtheoreticus
al die jaren ten onrechte hebben 'miskend',
valt echter uit dit boekje niet op to maken.
Eric De Kuyper
Veit Harlan

lm

Schatten meiner Filrrze

Selbstbiographie, herausgegeben von H. C.
Opferman, Sigbert Mahn Verlag, Giitersloh,
284 pp., 39 ill., DM. 19.80.
De beruchte realisator van Jud Sass komt
uit deze autobiografie to voorschijn als een
totaal a-politieke kunstenaar. Is dit cynisme
of naiviteit? „Er war zutiefst davon fiberzeugt, dass er auch im nationalsozialistischen Machtbereich stets als guter Deutscher and ehrlicher Kiinstler gelebt and gehandelt haute" (zijn bewerker en uitgever
H. C. Opferman, p. 270). Men is bereid dit
voor waar aan to nemen, zo zeer lijkt Harlan op het type van de negentiende eeuwse
kunstenaar die meent dat hijzelf en zijn
kunst in een soort vacuum kunnen bestaan.
Harlan schijnt niets to merken van wat er
zich rond hem afspeelt. Josef Goebbels de tweede protagonist in deze biografie ziet S. enkel t.o.v. zichzelf en nooit als een
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vertegenwoordiger van een regime. Pagina's
lang tracht Harlan zichzelf vrij to pleiten
van een 'schuld' die hij zelf nooit duidelijk
inziet. Dergelijk feitenmateriaal wordt als
tijdsdocument verzwakt doordat het nergens
in een ruimere context gesitueerd wordt en
vlug de weg van de pointillistische anecdotiek opgaat. Voor zover we er althans rekening mee houden dat het hier om een voor
de helft ingekorte (en verbeterde) versie
gaat! Een bedenkelijke praktijk, want wie
zich de moeite getroost dit — in se —
meestal oninteressante geschrijf van Harlan
door to maken, zal ook wel tot een dubbel
zo grote inspanning bereid zijn, dacht ik.
Eric de Kuyper

TONEEL

Antoon Koolhaas
Niet doen, Sneeuwwitje

spel in drie bedrijven
G. A. Van Oorschot, Amsterdam, 1966,
98 pp.
Al suggereert de titel wellicht jeugdtoneel,
in waarheid behandelt S. hoogstvolwassen
ervaringen die hij in een pseudosprookjesen parabelvorm vervreemdt en efficient
maakt. De thematische kern is het geheim
van het groeiproces van de mens die de gecamoufleerde wijsheid van het sprookje niet
zonder schade weet om to zetten in de gewaarschuwde vrijheid van de werkelijkheid.
Deze korte inhoud schiet echter to kort om
de technische verbeelding en de thematische
vindingrijkheid van deze Nederlandse auteur
naar behoren op to vangen. S. heeft met zin
voor historische allusies en met uitgesproken
persoonlijke accenten een speelstuk met een
imponerend dramaturgisch instrumentarium
gecomponeerd dat in de combinatie van inhoud en vorm een geslaagde vertoning garandeert.
C. Tindemans
Robert Brustein
Seasons of Discontent
Dramatic Opinions 1959 - 1965

Jonathan Cape, London, 1966, 322 pp.,
35 j—.
De briljante theatercriticus van de 'New
Republic' (tevens deken van de Yale Drama

School) bundelt onder deze vernietigendtitel zijn diagnose van de huidige Amerikaanse theaterwaarde. Tekenend voor zijn
opinie is reeds dat een reeks over Off
Broadway vooraan staat, waarbij hij niet als
iconoclast of pyromaan alles verguist wat
wordt aangeboden, maar zorgvuldig en gewetensvol naspeurt waar ergens een weg naar
de toekomst wijst (b.v. wel The Living Theater, wel J. Gelber, niet E. Albee). Eenmaal
bij Broadway beland, is de executie niet to
vermijden, waarbij naar de redenen wordt
gezocht die deze situatie mogelijk maken;
zijn analyse loopt daarbij weg van de kijkrealiteit naar socio-culturele voorwaarden
die het resultaat detennineren. Daarom ziet
hij ook in het Lincoln Center geen heil en
de recente berichten geven hem helaas
achteraf gelijk. Behalve dat een academische
zin voor reele waarde en onbelangrijk vertoon in elke volzin opvalt, dringt S. zich
vooral op door zijn on-lokaal-Amerikaanse
visie; hij mikt integendeel op bovennationale
inhoud. Bovendien blijft dit standpunt niet
nutteloos beperkt tot nuancerend afwijzen
maar hij voegt aan elke ontluistering de positieve zet toe die het Amerikaanse theater
aan een autonome essentie en stijl kunnen
helpen. Meteen formuleert hij inzichten die
het Europese theater zich even geinteresseerd
ter harte kan nemen.
C. Tindemans
Allardyce Nyco11
The Development of the Theatre

George G. Harrap & Co, London, 19665,
292 pp., 278 ill., 63/—.
De klassieke betekenis van deze studie (le
versie 1927, telkens aangevuld en herzien)
over de evolutie van de theaterruimte en
schouwburgen is internationaal een waste
waarde en er vallen je bij deze jongste editie
nauwelijks nog waardecriteria in die niet
reeds vroeger volop aanwezig waren. Andermaal is het illustratieve bewijsmateriaal selectiever gemaakt en uitgbreid, tot de rneest
recente ontwerpen (vooral in West-Duitsland
en de USA) toe. Nieuw is ook een kemachtig beginkapittel over Yerbosterse toneel, des to belangrijker omdat de hedendaagse dramaturgie nogal wat Oosterse conventies constructief heeft overgenomen en
verwerkt. Verder ligt de nadruk niet op een
zo imponerend mogelijke volledigheid maar
op de schakelelementen die enerzijds elke
periode afzetten tegen de vorige maar anderzijds de punten uitmaken waarop een volgende generatie zal reageren of voortbou-
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wen. De verklarende tekst is ontwapenendeenvoudig en maakt tevens duidelijk waarom vakman en belangstellende leek met gelijke vrucht en vreugde gebruik maken van
dit standaardwerk.
C. Tindemans

Dialoge International
HOrspiele
Henschelverlag, Berlin (Ost), 1966, 483 pp.,
25 ill., ln., MDN 12.50.
Veertien Europese auteurs heeft de DDRuitgeverij samengebracht, die moeten opkomen voor de actuele stand van het hoorspel.
Dat doen ze inderdaad als je de beperkende
(en agressief-programmatische) stelling der
samenstellers accepteert, als zou het realistische, narratieve spel het enige zijn dat werkelijk radiofonisch blijft; zo diskwalificeren
ze zonder veel omhaal het autonome geluidsspel of het literair-radiogene experiment.
Als je maar beseft dat de verantwoording
hiervan minder het genre en een stijl op het
oog heeft dan de mogelijke overdracht van
politiek-maatschappelijke elementen. De
Westeuropese auteurs (F. Diirrenmatt, A.
Camus, J. Sanders, L. Squarzina, H. von
Cramer, H. Boll, I. Bachmann en P. Fallon)
kunnen bekend zijn, maar om hun indringend realisme en borende actualiteitsethiek
zijn ook de Oosteuropese (L. Askenazy, C.
Kosmac, G. Rucker, J. Skotnicka, E. Veszi
en M. Bieler) uitdrukkelijk goed.
C. Tindemans

Caspar Neher
Biihne and bildende Kunst im XX.
Jahrhundert
Herausgegeben von Gottfried von Einem
and Siegfried Melchinger
Friedrich Verlag, Velber, 1966, 240 pp.,
D.M. 88.
Met dit luxe album maken de vrienden (collega's, medewerkers en de redactie van 'theater heute') het batige saldo op van een leven
voor het theater als decorontwerper. Het
resultaat heeft (behalve bibliofiele) in de
eerste plaats bibliografisch-documentaire
waarde; van alle vertoningen waarvoor C.
Neher ooit decors ontwierp, staan de datering, de beschrijving, de commentaar, het
onthaal en zelfs (met minstens een illustratie) de iconografie opgetekend. Tussen eigen
theoretische opstellen in defileren de vrien-
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den met persoonlijke herinneringen of interpretaties, niet zonder meer euforisch maar
altijd kritisch-rechtvaardig, waarvan de inleiding (door S. Melchinger tot een magistraal essay uitgewerkt dat de ondertitel volkomen rechtvaardigt) een model is. De
hoofdaandacht blijft gelukkig op de illustraties zelf liggen, die evenzovele getuigenissen
zijn van streven en stijl van deze pionier in
het modeme theater. C. Neher is, zo niet de
allereerste, dan toch de meest consequente
en radicale geweest om een opvatting van
wat het decor in een theatervoorstelling moet
zijn, internationaal door to zetten volgens
principes die nu gemeengoed zijn van het
wereldtheater: functionaliteit, weg van het
alleen maar decoratieve, vernieuwing in de
simultaanscêne, klapschermdecor en ruimtesuggestie, experiment met materialen, Brechtexpressiviteit, het besef als mede-regisseur
to fugeren. De veelkleurige uitvoering van
dit album maakt de herdenking tot een permanente tentoonstelling.
C. Tindemans

V ARIA
Dr. N. Snijders-Oomen
Spelend voor Gods aangezicht
L. C. G. Malmberg, 's-Hertogenbosch, 1966,
104 pp., f 4,90.
Het boekje waarin Mevr. Snijders-Oomen
op enkele elementaire begrippen en realiteiten in het kinderleven wijst, beleeft hiermee
zijn zevende druk, waaruit voldoende kan
blijken dat het zijn diensten blijft bewijzen.
R. S.
R. Agoha
De Eenzaamheid van Zwarte Piet
De Branding, Antwerpen, 1966, 82 pp., geb.
F. 85.
Aan vele universiteiten en hogescholen van
Europa studeren Afrikanen. Tijdens hun verblijf in Europa worden ze geconfronteerd
met een heel andere levenswijze dan de Afrikaanse; ze stoten op onbegrip en wantrouwen, maar vooral voelen ze zich eenzaam.
De schrijver van dit boek is een Nigeriaans
student aan de tropische landbouwschool
van Deventer. Kort en humoristisch beschrijft hij zijn indrukken over de Nederlanders en zijn niet altijd prettige ervaringen
met hen.
J. Belmans

REDA R1GAUX

Het getuigenis
van Marcus
Enkele professoren in de exegese hebben het plan opgevat
onder de titel „De Geschiedenis van Jezus" het vraagstuk van
de oorsprong van het christendom zeer bepaald vanuit het gezichtspunt der geschiedenis, opnieuw ter studie to nemen.
De gebeurtenissen in het leven van Jezus, zijn woorden, zijn
dood en zijn opstanding, vormen de grondslag van een literatuur, waarin zowel het getuigenis van zijn tijdgenoten als het
geloof der discipelen en van degenen die na hen kwamen, tot
uitdrukking komen.
Jezus is de eeuwige Logos.
Maar hij is ook het vleesgeworden Woord, dat in onze menselijke conditie is ingegaan en er een eeuwig perspectief en een
goddelijke dimensie aan gegeven heeft. Het geloof en het
geschiedkundig onderzoek spannen zich eenparig in om het
raadsel waarvoor zijn Persoon en zijn Incarnatie ons stellen,
op to lossen.
Uit de apostolische literatuur is het mogelijk een levende
synthese to verkrijgen, waarin de geloofsgestalte en het ontstaan
van de Kerk hun plaats krijgen, in de historisch vastgestelde
gebeurtenissen uit de prille jeugd van de christelijke beweging.
Als eerste deel in doze nieuwe serie verscheen zopas:
Beda Rigaux: HET GETUIGENIS VAN MARCUS
208 pp.

13 x 19 cm

ing. 105 F. / f 8,90.
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Laurand, Luce, L'amour crucifie. - Ed. Marie-Mediatrice, Genval, 1966, 151 pp..
Loewenthall & Gutermann, N.. Agitation rind Ohnmacht. - Luchterhancl Verlag, Neuwied,
1966, 86 pp..
LOwith, K., Gott, Mensch and Welt in der Metaphysik von Descartes bis zu Nietzsche. Vandenhoeck & Ruprecht,
1967. 252 pp.. DM. 18,--.

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 industrieen.

BEKAERT
college van melle
Onder het bestuur van de Paters Jozefieten sinds 1837
Telefoon (09) 52 11 09 – Gent
VOORBEREIDENDE AFDELING - MODERNS 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.

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 ZONINWOUD

Trams 40 — 45

Speciale autobusdiensten voor Wezembeek, ICraainem, Sterrebeek

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (A1)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (A1)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (A1)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1

Maelntyre, A., .Secularization and moral change. --- Oxforcl Univ. Press, London, 1967,
76 pp., 12/6d.
Markwardt, Geschichte der deutschen Poetik, Bd. 5. - W. de Gruyter, Berlin, 1967, VI 1032 pp., geb. DM. 128.
Martelet, G., Les idees (Waitresses de Vatican II. - Desclee de Brouwer, Brugge, 1966, 280
pp., F. 180.
Melsen, Prof. Dr. A. G. M. van, Verledetz en toekomst. - Dekker 8z. v. d. Vegt, Nijmegen,
1967, 19 pp., f 1,90.
Muselay, S., Econotnie en welvaart ill Hongarije. - Leuven, Univ., 168 pp., F. 225.
Nastainczyk, W., Fiihrung zu geistlichen Leben in Schulkateclzese and Jugendpastoral.
-Herd,Fibug19620p.DM,8
Ogletree, Th. W., The 'Death of God' Controversy'. - S.C.M. Press, London, 1966, 96 pp.,
f 5,-.
Otto, G., Hedendaags geloof, vert. A. F. Weyers. -- Brand, Hilversum/Antwerpen, 1966,
245 pp., F. 225.
Peerman, D., ed., Frontline theology. - John Knox Press, Richmond, 1967, 172 pp., $ 4,50.
Peelers, H., Kind en jeugdige in het begin van de moderne tijd. Brand. Hilversum/Antwerpen, 1966, 359 pp., F. 275, gall..

Politieke participatie in Belgie. - Nauwelaerts, Leuven, 1966, 59 pp., F. 90.
Problemen der democratie, 2e bundel, red. dr. S. W. Couwenberg.
Oost-West-Inst., Den
Haag, 1967, 142 pp., f 6,90.
Pucelle, J., Le contrepoint du tenzps. - Nauwelaerts, Leuven, 1967, 347 pp., F. 300.
Riedlinger, H., Geschichtlichkeit and Vollendung des Wissens
- Herder, Freiburg,
1966, 160 pp., DM. 14,80.
Schillebeeckx, E., Christus' tegenwoordigheid in de Eucharistic. - Nelissen, Bilthoven,
1967, 127 pp., f 5,90.
Schmidt, G., en V. Sigusch, Zur Frage des Vorurteils gegenliber sexuell devianten Gruppetz.
- Enke, Stuttgart, 1967, 52 pp., DM. 16,-.
Scott, G., The R.C.'s. - Hutchinson, London, 1967, 292 pp., 35 sh.
Sheed, W., Conformist. - Nelissen, Bilthoven, 1967, 306 pp., f 12,90.
Solesmes, moines de -, ed., Le Saint Rosaire. Les Enseignements pontificaux nr. 214. Desclee, Tournai, 1966, 45 pp., Fr. 160,-.
Steenkamp, D., Het koninkrijk raakt uit de tijd. - Holland, Haarlem, 1966, 40 pp., f 3,90.
Teylingen, H. van, De baron fietst rond. - Holland, Haarlem, 1966, 52 pp., f 3,90.
Tielman, 1., Deelbaar Licht. - Holland, Haarlem, 1966, 40 pp., f 3,90.
Trappe, P., Warum Genossenschaften ill Entwicklungsliindern? - Luchterhand Verlag,
Neuwied, 1966, 65 pp..
Velde, I. Van der, Jean Jacques Rousseau pedagoog. - Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1967,
255 pp., F. 145.
Vergote, A., Godsdienstpsychologie. - Lannoo, Tielt, 1967, 416 pp.
Verhoef, J., lemandsland. - Holland, 1966, 36 pp., f 3,90.
Verhoeven, N., De eendere Bingen. - Holland, Haarlem, 1966, 47 pp., f 3,90.

Verslagen eTl mededelingen van de Katz. Vlaanise Acad. 1-. Taal- en Letterkunde, afl. 5 - 6 7 - 8. -- Acad. T. en L.., Gent, 1966, 298 pp..
Walsh. M., Sex and the people we are. - Darton, Lon g man & Todd, London, 1967„ 120
pp., sh. 6.
Weinberg, Dr. J., Hoe reageren kinderen op de psychiatrische optimize van de moeder.
-VanLoghumSlters,A 1967302p.f5,Welte, B., Inz Spielfeld von Etullichkeit and Unendlichkeit, - Knecht, Frankfurt, 1967,
120 pp., DM. 12,80.
White, A., Jagdhund and Falke. -- Knecht, Frankfurt, 1967, 268 pp., DM. 19,80.
Wikenhauser, A., Openbaring van Johannes (Nieuwe Testament deel 11). - Patmos, Antwerpen, 1966, 207 pp..
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SINT-BERIANDISINSTITUUT YOH VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

—
—
—

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

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

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE
HANDELS- EN INDUSTRIELE RICHTING CAT. A 1
Graduaat in de handelswetenschappen — Regentaat in de Handelswetenschappen, Secretariaat & Moderne tales; voorbereiding voor iedere loopbaan in de
handels- of industridle 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 didtiek — Graduaat
Drie studiejaren.
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.

VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: GARENMARKT 17 BRUGGE TELEFOON (050) 3.43.69

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

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

St.-gozelinotituut 4Eiegen
Telefoon 81 .391

O. L. VROUWINSTITUUT
Grote Steenweg, 489 — BERCHEM-ANTWERPEN
Norma alschool voor Middelbaar Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwijs
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

St.-Romboutsinstituut -- Mechelen
lager onderwijs
humanioraonderwijs
normaalonderwijs

voor externen
voor internen

KLEIN SEMINARIE
Bleekstraat 5

internaat Se en 6e leerjaar L.O.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSCOLLEGE
Veemarkt 56

externaat voorbereiden.de afd.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSOEFENSCHOOL externaat lager onderwijs
Minderbroedersgang 10
polyvalente beroepsschool
VRIJE MIDDELBARE SCHOOL externaat 6e, 5e, 4e humaniorakl.
Schuttersvest 53
Lat.-Wiskunde en moderne
KATH. NORMAALSCHOOL
Onder de Toren 13-14

ext. en int. 3e, 2e, le humaniorakl.
en 4e normaaljaar

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
I

Sint-Jozefinstituut

Dochters van
Maria

INTERNAA1 — 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

H. MAAGDCOLLEGE
Kerkstraat, 60, DENDERMONDE Tel.: 0521210.08
Rijke keuze van onderwijsvormen voor jongens
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Technisch onderwijs (handel, tuinbouw, mechanics)
Oude en nieuwe humaniora
Hoger technisch onderwijs 1e graad

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

O. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
Telefoon 127.87
O. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
Telefoon 144 23
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.

5,z44- Tgal+‘44/1:4"11/44A44

Internaat / Externaat

— Micidelbare 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

SY.

tg4,,ce4a;v4,444a4.4,4 votA tie/4,6004.1,de

St. Vincentiusstraat 20
Antwerpen

Bestuurd door de
Zusters van Liefde
van Gent

Diploma van

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

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

Meisje,
Gij die verlangt naar iets to verwezenlijken tijdens
uw jeugd
Waarom zoudt gij Been studies aanvangen van

Verpleegster
Alle inlichtingen kunnen aangevraagd worden aan het
ROGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Vroegere Universitaire Ste-Elisabethschool

Capucienenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. (016) 255 55

o

Z-cD
Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is
een scherpzinnig grafoloog. Maar
ons drukkersmerk waarborgt U dat
Uw drukwerk een uitstekende indruk maakt. lb) Wij drukken alles:
boekwerk, tijdschriften, handels- en
familiedrukwerk. Alles in een eigen,
moderne stijl, die prettig en verzorgd
aandoet.Wij houden hierbij rekening
met Uw wensen en willen ook U
graag adviseren en ten dienste staan.

--c
C ) 7:-.
drukker# Gregormshuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 03404-15711

milt Ge in geest van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan KrtIrtus' %dende ledematen geeft U dan aan

als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygientIrte - of verPleegassistente aan de
SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"
SALVATORSTRAAT, 20 — HASSELT — TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. — Prospectus op verzoek.

en nu
naar 9 1 meuleken
HERENKLED1NG
KAMMENSTRAAT 16/22
ANTWERPEN

gratis
reat=oginstraat 16
staanhouwersvest

N.V. Kortrijkse Katoenspinnerij - Kortrijk
nodigt alle

Fluweel-,
Tapijt- en
Zwaardoekweverijen

uit met haar in contact to treden

Onze-Lieve-Vrouwcollege — Oostende
Vindictivefaun 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; I e bij7, wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

•

BOUTIMATERIALEN

SCHEERDERS van KERCHOVE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [03] 76.35.01

ST.-NIKLAAS

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor Al gegradueerde in de elektronica, de elektro-mechanica of de scheikunde
en BI gespecialiseerde in de kunststoffen, de koel- en verwarmingstechniek of de elektronica

ROGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059 I 72212

Instituut Immaeulata
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.

KUNSTDRUKSCHOOL 0.-L.-VROUW
Breeders 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 Bedrijfs!eider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

ROGER TECIIN1SCII INST1TUUT SINT-LIEVEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:

— technisch ingenieur in de industriele scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven
Afdeiing Al le graad:

— bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent in industriele scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home
.....1■111.■

ST. NORBERTUS INSTITUUT Toor NERPLEEGKUNDE
DUFFEL

—

TEL. 015-319.21

Opleiding tot Verpleegaspirante (15 tot 18 jaar)
Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Kinderverzorgster (16 tot 18 par)
Verpleegassistente ( vanaf 18 jaar)
Gegradueerde Verpleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegster
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw
Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

ST. MICHIELSKOLLEGE
Kapelsesteenweg, 72 — Brasschaat — Telefoon 03/45.83.19 of 45.50.00
INTERNAAT — EXTERNAAT
— Lager Onderwijs
— Latijn Grieks
— Latijn Wiskunde

— Wetenschappelijke A
— Economische

Gezonde ligging — Verzorgde keuken — Uitgebreide Speeltuinen
10 hectaren
op 8 kilometer van Antwerpen

St. Lidwina instituut voor verpleegkunde
S. Antonius-Brecht — tel. 03-79.05.57
Opleiding tot Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf 18 jaar)
Verpleegster
Kosteloos onderwijs — voordelig internaat
.,■....

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend docr de staat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERS SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A.3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Mono'type - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERS SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, na 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

COTE D'OR
eiteeohmk-eonridettk

Zusters van de II. Philippus-Neri, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting p oor vrouwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrije, betalende vronwelijke patienten
Toepassing van al de moderne vormen van neut.°.
psychiatrische behandelingen.

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

• ■■■■■■• ■••••••....

HEILIG HART COLLEGE
's Landsroemlaan 126, CANSIIOREN - Tel. (02) 26.86.43 - (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 sehoolgeld
Speelale lessen : Dactylo - Piano
TECHNISCH ONDERWIJS - B 3/B 2
Taal- en Handelsavondschool -

- Turnen
B 3/13 1
Boekhouden
—

kosteloze verzekering
Zwemmen - Tekenen
Vreemde talen

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

Personalia
T. van der Stap, geboren in 1934, studentenpastor to Amsterdam. Adres: Pieter de Hoochstraat
63, Amsterdam-Z.

Lode Claes, geboren 1913. Doctor in de Rechten en licentiaat in de Sociale en Politieke Wetenschappen. Adjunct Commissaris-Generaal
voor de grote agglomeraties en Schepen van
Groot-Brussel 1941 - 1944. Publicist. SecretarisGeneraal van de Economische Raad voor Vlaanderen 1958 - 1964. Beheerder van vennootschappen in een Brusselse financiele groep. Adres:
Godshuizenlaan 186, Ukkel-Brussel.

Prof. Dr. S. Trooster S.J., geboren 1915. Promoveerde aan de Gregoriana to Rome in 1951
in de theologie. Is professor aan de theologische
faculteit der Jezuieten in Nederland. Publiceerde o.a. 'Evolutie in de erfzondeleer'. Adres:
Tongersestraat 53, Maastricht.
Drs. H. W. Tromp, geboren 1935. Studeerde sociologie en politiek to Nijmegen en Berlijn.
Sinds 1964 verbonden aan het Polemologisch
Instituut van de Rijksuniversiteit to Groningen.
Publikaties o.a. in 'Streven', 'G-3', 'Volksopvoeding', 'De Militaire Spectator'. Adres:
Hoornsediep 204, Groningen.

Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
het Institut des Arts de Diffusion (I.A.D.) en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel (R.I.T.C.S.) to Brussel. Stage
aan de Universite du Theatre des Nations to
Parijs. Programmator bij de filmdienst van de
Vlaamse Televisie. Adres: Frederik van Eedenplein 4, Antwerpen.
Ludo Bekkers, geboren 1924. Sedert 1946 in
dienst bij het N.I.R. (thans B.R.T.). Als eerste
programmator bij de dienst artistieke en educatieve uitzendingen, leidt hij sedert 1958 de kunstprogramma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor
behaalde hij in 1962 de Sinjaalprijs en de eerste
prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
weekblad 'De Nieuwe'. Adres: Lange van Ruusbroecstraat 13, Antwerpen.
P. J. Treanor, geboren 1920 to Londen. Studeerde aan de universiteit van Oxford en behaalde
er een doctoraat in de astrofysica. Tot 1959 was
hij fellow in Belliol-College. Aan 3 Amerikaanse
universiteiten was hij Research-Associate. Vanaf
1961 verbonden aan de Vaticaanse Sterrenwacht.
Hij is gespecialiseerd in de polarisatie zowel van
de sterren, de interstellaire wolken als van de
zon. Adres: Specola Vaticana, Palazzo Pontificio, Castel Gandolfo.

Prof. Dr. H. Robbers S.J., geboren 1894. Studeerde wijsbegeerte aan de Gregoriana, doceerde aan de filosofische faculteit der Nederlandse
Jezuieten van 1929 - 1946, daarna van 1946 1965 hoogleraar aan de R.K. Universiteit to
Nijmegen. Voorzitter van het Katholiek Pedagogisch Centrum. Bij zijn afscheid van de Universiteit in 1965 werd hem een feestbundel aangeboden door collegae en promoti. Adres: Houtlaan 4, Nijmegen.

Dr. N. Bootsma, geboren 1927 to Enschede
Studeerde geschiedenis to Nijmegen van 1946 1951. Promoveerde in 1962. Thans wetenschappelijk medewerker aan het Historisch Instituut
van de universiteit van Nijmegen, afdeling Nieuwe Geschiedenis na 1870. Adres: Kanunnik van
Osstraat 23, Nijmegen.
J. Groot, geboren 1942. Publiceerde o.a. in
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Martin Heidegger over Abraham a Santa Clara, p. 743
Op 2 mei 1964 heeft Heidegger een toespraak gehouden over de Duitse schrijver en predikant Abraham a Santa Clara. Dr. Samuel LIsseling heeft deze
toespraak vertaald en ingeleid. In de inleiding wordt eerst een algemene karakteristiek gegeven van de filosofie van Heidegger en vervolgens wordt er
gewezen op enkele interessante gedachten uit de voordracht van de Duitse
wijsgeer.

Vietnam-shows, p. 754
Aan de hand van drie shows over Vietnam probeert de auteur to laten zien
wat er op het ogenblik gaande is in het theater. Het verliest zijn sacraal karakter en streeft naar een intensere bewustwording. Niet echter naar genezing
door bewustwording. Het a-sacrale theater zet integendeel aan tot twijfel en
desintegratie.

Woord voor woord, p. 765
In een samenleving waarbij het risico van de specialisatie vooruitgang in de
weg staat, is het noodzakelijk dat mensen van verschillende professie elkaar
vinden. Dat was het geval in Maastricht, waar voor ruim 200 priesters en
religieuzen een driedaagse ontmoeting was georganiseerd, die o.m. inhield een
balletavond, een toneelavond, een filmavond en gesprekken met schrijvers,
toneelspelers, dansers en filmers, terwijl ook atelierbezoeken bij beeldende
kunstenaars werden afgelegd. De bijeenkomst eindigde met een experimentele
liturgie waarin alle elementen van de ontmoeting waren verwerkt. 'Woord voor
woord' is de inleiding tot de ontmoeting geweest.

J. G. M. Le Clezio, p. 774
Van J. G. M. Le Clezio (geb. Nice, 1940) verscheen 'Le Proces-verbal', 'La
Fievre' (1965), en tenslotte 'Le Deluge' (1966). De personages uit deze boeken
worden vooral aangetrokken door het mysterieuze leven van de stof, het zijn
meestal zwervende figuren die aan de rand van de maatschappij leven. Ze
staan als zodanig buiten het dagelijks bestaan. Besson uit 'Le Deluge' is een
moderne Diogenes, die vanuit zijn eenzaamheid het wonder van de wereld
gadeslaat. Hij brengt hiervoor het offer van zijn ogen. De stijl van Le Clezio
wordt gekenmerkt door grote beeldende kracht, maar bovenal door een onthutsende spontaneiteit. Wat is de diepere betekenis van dit schrijversschap?

Wonen als ideaal en als levensvraag, p. 783
Wanneer mensen over wonen spreken, bedoelen zij doorgaans een manier van
wonen, een woninginrichting. De dromen die zij daarover koesteren, vinden
voedsel in allerhande bladen en tijdschriften over het ideale huis. Helpen die
hen ook om een inzicht te krijgen in wat wonen eigenlijk is? Naar aanleiding
van enkele publikaties, vooral twee belangrijke boeken, onlangs in het Nederlandse taalgebied verschenen, gaat ons artikel nader in op de verschuivingen in
de realiteit van het wonen en de wijsgerige reflexie welke deze begeleidt.

Auschwitz, een demasque, p. 794
De roman 'De verjaringstermijn' van Ilja Konstantinowskij wil Auschwitz niet
verdringen op een te gemakkelijke manier door het zonder meer voor onmenselijk te verklaren en daarmee verder ongemoeid te laten; de auteur confronteert zichzelf en zijn lezers ermee door zich of te vragen, waarom mensen
zoiets gedaan hebben. „Hoe kan een werkelijkheid waarin geschiedde wat in
Auschwitz plaats vond, niet zinloos zijn?" „Wat ik gezien heb, wat ik heb meegemaakt, dit alles leeft in mij nog altijd een onbegrijpelijk en onbereikbaar
leven . . .". Een leven dat, ver voorbij alle analyses en de onmacht tot begrijpen,
uitmondt in het meest fundamentele geloof in het leven. „Het leven zal blijven.
Anders zou je zelfs niet eens meer kiinnen redeneren, is het niet?"

Inleiding in de ruimtevaart, p. 805
Op 4 oktober 1957 werd Spoetnik I gelanceerd. Tijdens de tien jaar die sindsdien verliepen, werd hij gevolgd door ruim vijfhonderd satellieten van verschillende nationaliteiten. Van deze tiende verjaardag en van de betrekkelijke rust
die er thans heerst, willen we gebruik maken om een overzicht te geven van
deze belangrijke en actuele onderneming. Voornamelijk willen we echter enige
technische aspecten belichten.

Martin Heidegger over
Abraham a Santa Clara
Een voordracht van Heidegger, ingeleid en vertaald door
Samuel IJsseling

Wie een van de werken van Heidegger ter hand neemt om zich daarin te
verdiepen loopt het gevaar spoedig ontmoedigd te worden door de moeilijkheden die men bij het lezen ondervindt. Heidegger, die voor velen de belangrijkste wijsgeer is van onze tijd, is een moeilijk en duister auteur. Het duistere
karakter van zijn werk is ongetwijfeld een van de redenen waarom hij ook een
omstreden figuur is. Zijn filosofie stoot mede hierdoor op een onbarmhartige
kritiek. Misschien verkeert Heidegger echter wat dit betreft in dezelfde situatie
als een van de oudste denkers van Europa, die hem overigens zeer dierbaar is,
namelijk Herakleitos van Ephese. Herakleitos, die reeds vroeg 'de duistere'
genoemd wordt, wordt reeds in de oudheid en met name door Plotinos verweten dat hij de mens raadsels opgegeven heeft zonder zich de moeite gegeven te
hebben de zin ervan duidelijk te maken. Cicero zegt onomwonden dat Herakleitos opzettelijk zo duister schrijft om daarmee zijn lezers te kunnen fascineren. Het is een verwijt dat men ook ten aanzien van Heidegger veelvuldig
kan horen en lezen. Hegel merkt echter terecht op met betrekking tot de
uitspraak van Cicero dat dit een echte platitude is. Het is de platitude van Cicero
zelf, die hij maakt tot een platitude van Herakleitos. Men zou vaak ook iets
dergelijks kunnen zeggen van de kritiek op Heidegger. Dit alles neemt echter
niet weg dat het oeuvre van de Duitse wijsgeer buitengewoon moeilijk toegankelijk is. Het werk van Heidegger is zeer moeizaam maar ook met een grote
zorgvuldigheid tot stand gekomen. In verschillende van zijn publikaties kan
men de worsteling met de zaak waarover gesproken wordt en met de taal
waarin deze zaak ter sprake gebracht moet worden bemerken. Begrijpen wat
Heidegger bedoelt te zeggen is niet gemakkelijk, omdat dit veronderstelt dat
men met hem de moeizame weg van het denken mede aflegt. De duisternis die
voor het oeuvre van Heidegger kenmerkend lijkt te zijn, is echter slechts een
schijnbare duisternis. In feite gaat het bij Heidegger om het meest eenvoudige,
het meest nabije en het meest voor de hand liggende. Wanneer men dit eenmaal heeft ontdekt — en er is een grote bescheidenheid voor nodig om dit te
ontdekken — dan bieden zijn grondgedachten een perspectief waarin de mens
voor zichzelf tot een grotere klaarheid komt en waarin heel de geschiedenis
van de filosofie tot op onze dagen enigermate inzichtelijk wordt. Het meest
eenvoudige, aldus Heidegger, is voor ons echter gewoonlijk het moeilijkste, het
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meest nabije het verst verwijderde en het meest voor de hand liggende het
moeilijkst toegankelijk. Hetgeen Diogenes Laertius rond 250 na Christus van
Herakleitos heeft gezegd, namelijk dat er bij hem weliswaar duisternis heerst,
maar zodra men in dit denken ingeleid is en begrepen heeft waar het om gaat,
het helder wordt als de zon, zou men ook zonder meer van Heidegger kunnen
zeggen1.
Waar liggen nu precies de moeilijkheden waarop men stoot bij het lezen van
Heidegger? Volgens Heidegger, die zich van deze problematiek zeer goed
bewust is, op de eerste plaats bij onszelf. Ons hart, ons denken en spreken zijn
verduisterd en vertroebeld door de enorme 'geleerdheid' die ons moderne mensen eigen is, door de met kunst en vliegwerk opgebouwde of arti-ficiele wereld
van vanzelfsprekendheden waarin wij alien verkeren en door de precies omschreven en te omschrijven wijze van denken en spreken die de mensheid in
onze dagen wordt voorgeschreven. Wij missen het vermogen om bij het meest
eenvoudige te blijven verwijlen en wij worden beheerst door de dwingende
eisen van exactheid en objectiviteit. Alles moet geverifieerd, verklaard, voorgesteld, berekend en beheerst kunnen worden. Er worden eisen aan ons denken
en spreken gesteld die ons tegelijk verhinderen het meest vanzelfsprekende 'in
vraag te stellen'. Het meest vanzelfsprekende is voor Heidegger ook het meest
'frag-wiirdige'. Het is namelijk precies ons onvermogen om verwonderd stil te
blijven staan bij onszelf en bij hetgeen ons omgeeft. Het is vervolgens ook het
bestel zelf van dwingende voorschriften en eisen die ons worden opgedrongen.
Op de tweede plaats liggen de moeilijkheden in de zaak zelf die Heidegger ter
sprake probeert te brengen. Heidegger is namelijk een zeer merkwaardig wijsgeer. Merkwaardig eerst en vooral hierom, omdat hij eigenlijk geen wijsgeer
wil zijn, maar een 'denker' die zich tracht te verwonderen over het wonderlijke
feit dat er iets dergelijks is als wijsbegeerte. Hij probeert aandacht te schenken
aan de weg die de filosofie en de in de filosofie gewortelde wetenschap in de
geschiedenis heeft afgelegd. In de geschiedenis van het denken zijn er vele en
belangrijke stappen gezet. Heidegger richt zijn vragende aandacht allereerst
op het denken zelf om daarin het wonderlijke gebeuren te ontdekken dat plaats
heeft wanneer er gedacht wordt, wanneer er bepaalde vragen gesteld worden
en wanneer de mens sprekend en handelend zijn wereld bewoont en bewoonbaar maakt. Heidegger gaat niet langer voort op de weg die de filosofie heeft
ingeslagen. Hij ziet eigenlijk of van het filosoferen. Hij laat het filosoferen over
aan anderen om zelf verwonderd te blijven verwijlen bij het geheim dat in
iedere filosofie verborgen is, en om zijn vragende bezinning te richten op het
ongedachte dat elk denken in zich draagt. Dit geheim of dit ongedachte is het
wonder dat er gedacht wordt en is, en wel precies op deze heel bepaalde wijze
1 Voor een inleiding in het denken van Heidegger kunnen wij hier verwijzen naar onze
studie: Heidegger, Denken en Danken, Geven en zijn, Antwerpen, 1964. De literatuur over
Heidegger is zeer uitgebreid. In het Nederlandse taalgebied verscheen onlangs een uitstekende studie, die voor het grootste deel over Heidegger handelt, van de hand van Dr. 0. D.
Duintjer, De vraag naar het transcendentale, vooral in verband met Heidegger en Kant,
Universitaire pers, Leiden, 1966. Dit laatste werk behoort naar onze mening tot het beste
wat over de Duitse wijsgeer geschreven is. Het is echter geen gemakkelijke lectuur.
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waarop dit in Europa vanaf Plato tot op onze dagen het geval is. Dit geheim
of dit ongedachte is het wonderlijke feit dat er bepaalde oplossingen worden
gegeven en afgewezen, en dat het bestaan op deze heel bepaalde wijze geinterpreteerd is en wordt. Om deze bezinning op gang te brengen probeert hij zich
de grote grondvragen van de filosofie eigen te maken. Hij doet dit echter niet
om deze vragen tot een oplossing te brengen, maar om het licht te ontdekken
waarin deze vragen pas gesteld kunnen worden. Dit betekent niet dat hij
zoekt naar een fundering of een verklaring van de Westerse filosofie, want elk
funderen en verklaren wordt als zodanig precies 'in vraag gesteld'. Zijn denken
heeft eerder het karakter van een poging om te komen tot een plaats-bepaling,
een 'Erorterung'. Het gaat hem om een orienterend, situerend, plaats-bepalend,
ruimte-verkennend en weg-wijzend denken. Het is een fundamentele en radicale
bezinning op onze eigen situatie, omdat hij de richting of de zin van de weg
die de denkende en vragende mens sinds Plato of reeds eerder in Europa heeft
ingeslagen ter sprake probeert te brengen. Heidegger vraagt naar de ruimte
waarbinnen het denken en spreken geschieden en geschied zijn, en naar het
licht dat in elk vragen en antwoorden geboren wordt en werd. Het gaat hier
om een ruimte of een licht waarin de mens zichzelf ziet en waarin elk denken
en spreken, alle vragen en antwoorden eerst mogelijk zijn. Om het oeuvre van
Heidegger te begrijpen wordt derhalve verondersteld dat men een gedegen
wijsgerige vorming heeft genoten en dat men zich de geschiedenis van het
denken grondig heeft eigen gemaakt. Zijn denken is immers allereerst een
bezinning op de geschiedenis. Anderzijds moet men een sprong wagen, weg van
het denken dat wij gewoon zijn te doen naar een denken dat oorspronkelijker
is dan alle feitelijke denken. Deze sprong lijkt op een sprong in de afgrond.
Het is een sprong naar een plaats waar alle grond ons ontvalt en waar geen
enkel houvast ons nog rest. Deze sprong is tegelijk een sprong naar de plaats
waar wij van de aanvang of reeds waren, want deze plaats is de mens zelf.
In de mens en nergens anders ligt de oorsprong van alle vragen en antwoorden,
van elke interpretatie die de mens aan zijn bestaan en aan zijn wereld geeft,

en van alle beginselen en wetten waaraan de mens zich gebonden weet. Dit
laatste kan echter gemakkelijk tot een misverstand leiden. De oorsprong van
alle denken en spreken ligt weliswaar in de mens, maar de mens valt nooit
geheel en al samen met deze oorsprong. De mens bezit namelijk niet ten volle
zijn eigen denken en spreken. Hij kan er niet volledig over beschikken. De
mens ontvangt zijn denken en spreken en er is altijd reeds over de mens
beschikt. Het denken en spreken vallen de mens ten deel of vallen hem toe.
Het is toe-vallig dat de mens denkt en spreekt; het is toe-vallig dat hij denkt
en spreekt op deze heel bepaalde, d.i. beperkte wijze, namelijk op de wijze die
ons in onze periode is toegewezen. Dit toe-vallen of ten deel vallen noemt
Heidegger een gebeuren (Ereignis). In dit gebeuren ontstaat de ruimte waarbinnen het denken en spreken eerst mogelijk zijn. Deze ruimte is een lichtende
en verlichte ruimte. Wanneer wij denken en spreken bewegen wij ons altijd in
een bepaald licht; een licht waarin alles wat is kan verschijnen en waarin wij
onszelf en de dingen rondom ons kunnen zien en in feite ook altijd zien. Dit

746

Samuel IJsseling

licht is zowel de mogelijkheidsvoorwaarde als de begrenzing van onze ervaring.
Aandacht schenken aan dit licht of de vragende aandacht richten op het
ruimte-scheppende en in-ruimende gebeuren is de rode draad die door heel het
weefsel van Heideggers oeuvre heen loopt. In al zijn werken is dit het voortdurend terugkerende thema. In deze thematiek ligt zowel de betekenis van
Heideggers werk als de moeilijkheid die men bij het lezen en interpreteren
ondervindt.
Dit alles neemt echter niet weg dat er van de hand van Heidegger ook verschillende zeer eenvoudige publikaties verschenen zijn. Ook in deze meer eenvoudige teksten speelt de bovenstaande problematiek mee op de achtergrond,
maar zij Levert daar niet zo veel moeilijkheden op. Wij denken hier bijvoorbeeld aan zijn Ansprache zum Heimatabend, een toespraak die hij in 1961
gehouden heeft in Messkirch bij gelegenheid van het 700-jarig bestaan van het
stadje. Messkirch is de plaats waar de Duitse wijsgeer geboren is en die hem
nog steeds dierbaar blijft. Of ook Der Feld weg, een klein en zeer edel poetisch
boekje waarin hij spreekt over een weggetje door het glooiende weideland in
de omgeving van zijn geboorteplaats. Een weggetje dat rijk is aan herinnering
en dat voor hem zeer veel betekend heeft. Vrij eenvoudig is ook de voordracht
die hij eveneens in Messkirch gehouden heeft bij gelegenheid van een herdenking van de componist Conradin Kreutzer, uitgegeven onder de titel Gelassenheit. In dit boekje komen de grondvragen van Heideggers denken zeer duidelijk
naar voren. Ook de voordracht over Abraham a Santa Clara, die wij hier in
een Nederlandse vertaling brengen, behoort tot deze eenvoudige geschriften2.
Men kan wel zeggen dat dit de meest simpele tekst is die er van Heidegger
gepubliceerd is. Het is een tekst zonder enige pretentie en zonder problemen.
Het gaat hier om een toespraak die hij op 2 mei 1964 gehouden heeft voor de
schooljeugd van Messkirch. Misschien wekt het enige verwondering dat Heidegger gesproken heeft over deze merkwaardige Barok-figuur, die vooral
bekend is om zijn preken en geschriften vol humor en spot. Wie de toespraak
leest zal weldra begrijpen waarom Heidegger juist over hem gesproken heeft.
Op het eerste gezicht ontmoet men in deze eenvoudige toespraak een heel
andere Heidegger dan men kent uit zijn andere publikaties. Er lijkt zelfs wel
een tegenstelling te bestaan tussen zijn meer bekende geschriften en deze
recente tekst. Toch is deze tegenstelling bedriegelijk. Verschillende passages uit
zijn oeuvre vertonen enige gelijkenis met deze voordracht en een aantal belangrijke thema's die een grote rol spelen in zijn denken keren in deze tekst over
Abraham a Santa Clara terug op een heel eenvoudige en aan zijn gehoor aangepaste wijze. Wij denken hier bijvoorbeeld aan het luisteren naar de taal.
Volgens Heidegger is het luisteren naar de taal wezenlijk voor elk echt spreken
en denken. Wil men tot een echt en oorspronkelijk denken komen dan zal men
allereerst gehoor moeten geven aan het woord dat de mens spreekt en dat tot
hem gesproken wordt. De taal is voor Heidegger de plaats of het huis waar het
oorspronkelijke gebeuren, waarover wij boven spraken, plaats vindt. Verder
speelt hier ook de bereidheid om afstand te doen een grote rol. Het „afscheid
2 Ueber Abraham a Santa Clara, Messkirch, 1964.
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van het zijnde" en het „offer van alle bezit" zijn wezenlijke momenten in het
eigenlijke denken dat Heidegger probeert voor te bereiden. Aileen hij die
bereid is te 'verlaten' en zich op weg te begeven naar het enige waarop de mens
werkelijk 'verlaten' kan, namelijk de „gunst van het zijn", kan in zijn
eigen wezen verblijven. Zonder deze bereidheid is de mens vervreemd van zichzelf. Tenslotte ziet Heidegger in Abraham a Santa Clara een figuur die de
hem toebedachte bestemming met grate nauwgezetheid en trouw gevolgd is.
Misschien leest men gemakkelijk over deze woorden „ihm zugedachte Bestimmung" heen. Ze hebben voor Heidegger echter een zeer diepe betekenis en
vanuit deze betekenis is de hele toespraak opgebouwd. In het begin spreekt
Heidegger over „een levenslot, waarvan wij de eigen aard en de betekenis
slechts kunnen beseffen en naar waarde beoordelen wanneer wij het tijdperk
waarin dit lot zich voltrok voor de geest halen". Aan het slot spreekt hij over
„de trouw en de nauwgezetheid", waarmee deze man „de hem toebedachte
bestemming gevolgd is", waarin precies zijn grootheid bestaat. Het werkelijk
volgen van een bestemming of het „sich bestimmen lassen" is een gehoor geven
aan een geheimvolle stem, „die lautlose Stimme des Seins". De grondhouding
van een denker of een dichter, zoals Heidegger deze tekent, of van een groot
mens die werkelijk iets opbouwt of sticht, bestaat juist in een afgestemd zijn
op en een beantwoorden aan een eis die aan de mens gesteld wordt of een
aanspraak die op hem gedaan wordt. Deze bestemming wordt de mens toebedacht. Zij komt op de mens toe; zij valt hem toe of valt hem ten deel.
De bestemming van de mens is de tijd van leven die hem op een geheimvolle
wijze wordt toegemeten in het tijdperk waaraan hij zijn beperktheid maar
tegelijk ook zijn wezen ontleent, op de plaats die hem is toegewezen en in de
omstandigheden of de omgeving die hem ten deel vallen. Op deze bestemming
is en blijft de mens altijd aangewezen en slechts in het gehoor geven aan deze
bestemming is de mens werkelijk mens.
Ongetwijfeld is deze toespraak van Heidegger over Abraham a Santa Clara in
wijsgerig opzicht niet van groot belang. Zij biedt zeker niet veel nieuws. De
tekst is misschien allereerst interessant omdat zij van Heidegger is, maar wie
enigermate vertrouwd is met zijn denken, herkent gemakkelijk de grootheid van
de denker die bier achter staat. Misschien kan hetgeen Heidegger hier op een
eenvoudige wijze zegt voor menigeen een begin zijn om met hem een paging
te wagen om de weg van het denken te begaan.
Tenslotte past hier een woord van dank aan de burgemeester van Messkirch,
S. Schiihle, door wiens bemiddeling deze voordracht voor ons toegankelijk is,
aan M. Heidegger zelf, die zo vriendelijk is geweest zijn toestemming en zijn
aanmoediging te geven voor deze vertaling — het is tot nu toe de eerste tekst
van Heidegger die in het Nederlands vertaald is — en verder aan F. Jacobs
die de vertaling heeft nagekeken en op verschillende punten verbeterd.
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Medeleerlingen en landgenoten,
„ . . . . niet alles heeft stro in de kop, wat onder een strodak geboren is". Hij die

dit woord schreef, was ook een leerling van de school in Messkirch — weliswaar niet van het gymnasium, het lyceum of de H.B.S. maar hij bezocht
driehonderd jaar geleden de Latijnse school in Messkirch. De leerling kwam
uit Kreenheinstetten3. Daar werd hij geboren in het jaar 1644, vier jaar voor
het einde van de dertigjarige oorlog. Hij was de zoon van een kastelein. Hij
heette Johann Ulrich Megerle. Misschien past het heel goed, wanneer we bij
onze schoolbijeenkomst met deze leerling van de Latijnse school van Messkirch
samenkomen.
„ niet alles heeft stro in de kop, wat onder een strodak geboren is". Dit
woord gold bij uitstek voor de leerling Ulrich Megerle. Want spoedig verliet
hij Messkirch en ging naar de Jezuietenschool in Ingolstadt en vandaar als
zestienjarige naar Salzburg waar hij bij de Benedictijnen zijn gymnasiale
studies afsloot. Tijdens zijn verblijf in Salzburg vond de gymnasiast Megerle
in de jonge Benedictijnerpater Otto Archer — een zeer geleerde en breeddenkende leraar in de poezie en de retorica — de opvoeder die voor zijn hele
verdere leven en werken bepalend bleef. Hier bevestigde zich een oude ervaring, die men in onze dagen maar al to vaak in de wind slaat. Ik bedoel: het
levende voorbeeld van de leermeester, niet het dode geraamte van lesroosters
blijft beslissend in het onderwijs.
Van Salzburg trok de student Ulrich Megerle naar Wenen. Hij trad daar op
achttienjarige leeftijd in de orde van de ongeschoeide Augustijnen en koos de
kloosternaam: Abraham a Santa Clara. Onze stad heeft naar hem enige tijd
geleden een straat genoemd achter de tuin bij het slot. Na zijn priesterwijding
in het jaar 1666 began Abraham zijn activiteit als predikant. Reeds vroeg trok
de jonge monnik, die intussen de graad van doctor in de theologie had verworven, de aandacht van de toenmalige keizer Leopold I. Hij benoemde de nauwelijks drieendertigjarige priester tot hofpredikant. In de volgende jaren ontplooide Abraham a Santa Clara zich tot de meest invloedrijke kanselredenaar
en tot de meest gelezen schrijver van zijn tijd. Met zijn grote werkzaamheid
naar buiten verbond hij een vruchtbare activiteit binnen zijn orde. In het jaar
1680 werd pater Abraham prior van zijn klooster, tien jaar later provinciaal
van de Augustijnerorde. Twee reizen naar Rome hebben hem veel ervaring en
inzicht gegeven. In het jaar 1709 stierf Abraham a Santa Clara in de leeftijd
van 65 jaar. Achter deze dorre opsomming van biografische gegevens verbergt
zich een levenslot waarvan wij de eigen aard en de betekenis slechts dan
kunnen beseffen en naar waarde beoordelen, wanneer we het tijdperk waarin
dit lot zich voltrok voor onze geest halen.
Twee grondtrekken van dit tijdperk moeten bier kort vermeld worden. Op de
eerste plaats: de tweede helft van de zeventiende eeuw na de vrede van Westfalen in het jaar 1648 bleef geenszins een tijd van vrede. Bij de verwoesting en
de nood die de lange oorlog achtergelaten had, voegden zich nieuwe oorlogen
en bedreigingen, honger en ellende. Vreemde legers trokken het land door.
3 Kreenheinstetten is een dorpje in de onmiddellijke omgeving van Messkirch.
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De pest woedde in Wenen. De Turken stonden voor de muren van de stad.
Oorlog en vrede, de verschrikkingen van de dood en het genieten van het
leven huisden dicht naast elkaar. Daarom schreef Abraham a Santa Clara over
deze tijd: Bi; one vindt men warmte, armoede en Gods erbarming op een dag
en onze vrede is zo ver van de oorlog als Sachsenhausen van Frankfurt.
Vervolgens: in de tweede heift van de zeventiende eeuw ontwaakte er een
nieuwe geest van een scheppend en positief beamen en vormgeven van de
wereld — de geest van de Barok. De laatste jaren van het leven van Abraham
a Santa Clara vallen samen met de jeugd en de beginperiode van de grote
componisten Bach en Handel. Rond dezelfde tijd beginnen de grote bouwmeesters hun weg. De Barokkerken in Ottobeuren, Weingarten, Weissenau, Steinhausen, Birnau zijn hun werk. Rond diezelfde tijd worden de fundamentele
inzichten van de moderne fysica uitgewerkt, welke men de klassieke noemt om
deze te onderscheiden van de moderne atoom- en kernfysica. Een onmiddellijke tijdgenoot van Abraham a Santa Clara was Leibniz, een van de groten
van de Europese filosofie. Zijn bijzondere beschermer was dezelfde keizer
Leopold I, die pater Abraham tot hofpredikant benoemde. Of beide, reeds in
hun eigen tijd beroemde mannen, de kanselredenaar en de filosoof, elkaar in
Wenen ooit ontmoet hebben is niet bekend.
Een mens zonder wetenschap, zegt Abraham a Santa Clara, is als een hemel
zonder sterren, als een noot zonder pit; zelfs God mag de ezelskoppen niet.
De geleerde pater Abraham legde zich niettemin met alle hartstocht die in hem
was, toe op de verkondiging en op het schrijven van zijn werken, die voor het
merendeel zijn preken bevatten. Abraham a Santa Clara sprak en schreef
vanuit een rijke ervaring van de wereld, vanuit een scherp inzicht in de situatie
en de lotgevallen van zijn tijd, vanuit een ongewoon grote mensenkennis van
alle rangen en standen van de maatschappij en van alle lagen van het yolk.
Hij sprak en schreef vanuit een innerlijke vrijheid, ook en vooral tegenover
zichzelf. Hij sprak en schreef met een moed die voor niemand terugschrok.
Hij sprak en schreef met scherpe kritiek en, wanneer het nodig was, met bittere
spot. Maar hij was geen grappenmaker die zijn toehoorders en lezers slechts
wilde vermaken. Veeleer dacht hij bij alles wat hij zei opvoedend en bezorgd.
Hij sprak en schreef vanuit een overwicht dat opgewassen was tegen alle
situaties. Toen hij eens in zijn preek kwam te spreken over de vrouwenmode,
waarbij de kleding, zoals hij zei 'het halve bovenlichaam bloot liet', bezigde hij
zulke massieve woorden dat grote verontwaardiging ontstond en vooral in de
kringen van het hof van de keizerstad. Na een terechtwijzing van hogerhand
zag hij zich genoodzaakt zijn woorden te herroepen. De volgende zondag
kwamen er buitengewoon veel toehoorders — en vooral ook de mensen die
boos op hem waren — naar de kerk om er bij aanwezig te zijn, wanneer de
jonge monnik zijn verontschuldiging moest aanbieden. Nadat pater Abraham
zijn preek beeindigd had, bleef hij nog een ogenblik op de preekstoel staan en
zei toen: „Ik heb in het verloop van mijn laatste preek beweerd dat vrouwen
die meedoen aan een mode zoals de huidige, niet verdienen met de mestvork
aangepakt te worden. Ik neem dat terug ....
Ze verdienen het!"
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Twee ongewone gebeurtenissen — de negen maanden durende pest in Wenen
in het jaar 1679 en de belegering van de stad door de Turken in het jaar 1683
— waren voor hem een aanleiding om de toen gehouden preken ook in boekvorm te laten verschijnen. Deze preken behoren tot zijn belangrijkste. De
eerste, die betrekking heeft op de pest, draagt de titel 'Merk's Wien'; de titel
van de andere luidt 'Auf, auf ihr Christen'.
Abraham a Santa Clara sprak en schreef vanuit een ongewoon grote, genuanceerde en scheppende beheersing van de Duitse taal. Zij vertoont de trekken
van de tijd van de Barok. Veel van deze taal komt ons vandaag overladen en
overdreven voor, soms zelfs gekunsteld. Veel daarvan behoort tot de stijl van
zijn tijd, waar hij juist zelf mede zijn stempel op gedrukt heeft. Wanneer wij er
acht op slaan hoe hij zegt wat hij zegt, dan beseffen wij iets van de eigenaardige macht en de rijkdom van zijn taal. — Om dit te beseffen is het reeds
voldoende de volledige titel van het geschrift 'Merk's Wien' te horen of
gedrukt te zien staan. De titel gelijkt op de architectuur van een preekstoel in
een Barokkerk:
Merks Wien
Das ist
Dess wiitenden Todts
Ein umstandige
Beschreibung
In
der beriimten Haubt und
kaiserl. Residentz statt
in Oesterreich
Im sechzehn hundert und neun und
siebzigsten Jahr
Mit Beyfilgung so wol wissen
als gewissen antreffender
Lehr
zusammengetragen, mitten in der betrangten
Stadt und Zeit
von
P. Abraham a Santa Clara Reform
ierten Augustines Baarfiisser
und Kaiserlichen Prediger
Gedruckt zu Wien
bei Vivian
der Universitat
Buchdrucker 1680
Wij willen nu naar Abraham a Santa Clara zelf luisteren. Waaraan wij daarbij
aandacht moeten schenken wordt telkens kort aangegeven.
Abraham a Santa Clara denkt in beelden. Door deze beelden laat hij onmiddellijk zien wat hij wil zeggen. Zo luidt het in de predikaties die handelen over
het massale sterven tijdens de maanden waarin de pest woedde in Wenen:
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'Ik heb gezien dat de dood een maaier is, die met zijn zeis niet alleen het lage
klaver maar ook het hoogopgroeiende gras afsnijdt; ik heb gezien dat de dood
een tuinman is, die niet alleen de op de aarde kruipende plantjes afbreekt,
maar ook het hoog opstijgende ridderspoor; ik heb gezien dat de dood een
speler is en wel een onbeschaamde, want hij kegelt zonder zich aan de regels
van het spel te houden en hij steekt niet alleen naar de boeren, maar ook naar
de koning; ik heb gezien dat de dood een bliksemschicht is die niet alleen de
doorzichtige strohutten maar ook de doorluchtigste huizen van de monarchen
treft . . Ik heb gezien de lichamen; niet de lichamen, ik wil zeggen de lijken;
niet de lijken, ik wil zeggen de beenderen; niet de beenderen, ik wil zeggen het
stof; niet het stof, ik wil zeggen het niets van de gekroonde keizers en monarchen'. In het telkens terugnemen van het tevoren gezegde bereikte de redenaar
een stijgende beweging en daarmee een spanning. Op deze wijze laat hij de
afbraak van het levende lichaam tot een lijk, van het lijk tot een geraamte, van
een geraamte tot stof en van stof tot het niets zien.
Hierbij hoort ook het pakkende beeld van de mens, dat hij door de volgende
woorden tekent: 'De mens — dat vijf voet lange niets'. Deze woorden bevatten
een zekere tegenspraak, want het niets heeft geen afmetingen en kan derhalve
ook niet vijf voet lang zijn. Maar juist deze tegenspraak tussen het niets en
de lengte van vijf voet zegt de waarheid: aardse grootheid en de nietigheid van
haar betekenis horen bij elkaar. Een ander voorbeeld van de beeldende macht
van de taal van Abraham a Santa Clara, van zijn grote vaardigheid in het
vormgeven van de taal, waardoor hij de mensen brengt daar waarheen hij hen
wil leiden, vinden wij in zijn geschrift 'Liisch Wien'. Dit is een jaar na de pest
geschreven. Hij zegt hier: 'De Oostenrijkers voeren in hun oeroud landschild
vijf leeuweriken; (Abraham a Santa Clara bedoelt bier de vijf adelaars in het
Nederoostenrijkse wapen. Met een bepaalde bedoeling maakt hij van de adelaars leeuweriken en gaat verder:) het zou te wensen zijn dat zij (de Oostenrijkers), en vooral de Weners, zich een levenswijze zouden aanmeten als van de
leeuweriken (en dat is duidelijk een heerlijk en vrolijk leven); want de leeuweriken houden uitsluitend van de akker, en wie leeuweriken wil zien, leeuweriken wil horen (of vangen), die begeeft zich naar de akker. De akker is het
verblijf van de leeuweriken, is het proviandhuis van de leeuweriken, is het
muzikale koor van de leeuweriken. Van harte zou het te wensen zijn dat de
Weners zouden doen als de leeuweriken, de akker beminden, de akker bezochten, let wel de Godsakker, en aldaar de gestorven Christengelovigen indachtig waren .... ' . Met de plotselinge wending 'let wel de Godsakker' verplaatst hij de luisteraars onverwachts vanuit de vrolijke en klinkende ruimte
van de leeuweriken naar de ernstige stilte van de akker Gods. Ongeveer op
dezelfde wijze wekt hij door een opeenvolging van vragen bij de toehoorders
een verwachting, die hij dan plotseling teleurstelt omdat het tegendeel komt
van hetgeen verwacht wordt. De predikant vraagt: 'Wat heeft Gregorius Magnus heilig en zalig gemaakt? Het geld? Wat heeft Carolus Magnus heilig en
zalig gemaakt? Het geld?' Natuurlijk niet het geld denkt de luisteraar. Heiligheid en zaligheid laten zich niet door het geld verwerven. De predikant gaat
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verder: 'Wat heeft Martinus, Elisabeth en ontelbare anderen heilig en zalig
gemaakt Het geld? — dat uit medelijden aan de armen geschonken wordt?'
Dus tegen de verwachting in maakt het geld toch zalig en wel dat geld dat wij
offeren in plaats van het te verzamelen. Over het geld spreekt Abraham a
Santa Clara vaker. Wat hij daarover zegt, geldt ook vandaag nog: 'Recht
maken, wat krom is; geschikt maken, wat dom is; mooi maken wat slecht is;
links maken wat rechts is; jong maken wat oud is; warm maken wat koud is;
zwaar maken wat licht is; diep maken, wat vaag is; hoog maken wat laag is,
beminnelijk maken wat afzichtelijk is; dat is toch veel en meer dan veel. En
dat alles kan het geld'. Het beeldende karakter van zijn taal is dus niet alleen
maar versiering. Het verleent eerder de zaak waarover hij spreekt pas de juiste
plaats.
Oppervlakkige lezers van zijn geschriften hebben de neiging te menen dat
Abraham a Santa Clara slechts speelt met de taal. Maar hij speelt niet met de
taal. Hij beluistert de taal. Het rijm, de gelijkluidendheid van de woorden en
de lettergrepen worden zo kundig opgevangen, dat zij datgene wat de redenaar
wil zeggen tegelijk aanschouwelijk maken. Pater Abraham a Santa Clara
schrijft: 'Een veldheer heeft de Turken zo op hun kop gegeven dat hun koppen
en toppen als potten en pannen door elkaar lagen'. Het woordenspel dat de taal
zelf aanbiedt maakt het gemakkelijk de leuzen voor het leven in het geheugen
te prenten. Wij lezen: 'Vele ouders vergapen en verapen zich meermaals in hun
kinderen' of 'een half pond kunst moet meer waard zijn als een centenaar
gunst'. Vaak ook komt in pater Abraham's taal de meerzinnigheid van de
woorden in het spel, zo bij voorbeeld wanneer hij zegt: 'ik verlaat gaarne
datgene waarop niemand zich verlaten kan'. Hier wordt 'verlaten' genomen
in de betekenis van prijsgeven, 'zich verlaten' in de zin van op iets bouwen.
Eenmaal vormt hij met een enkel werkwoord een volledige zin welke een beslissende gedachte tot uitdrukking brengt. De zin luidt: 'Wie sterft voordat hij
sterft, sterft niet wanneer hij sterft'. Dat wil zeggen: wie zich van de aardse
dingen losmaakt, voordat de dood komt, houdt niet op te zijn, wanneer het
ten einde gaat. Ik herhaal de zin: 'Wie sterft voordat hij sterft, sterft niet
wanneer hij sterft'. En Abraham a Santa Clara vervolgt: 'Voor deze kunst,
dagelijks te sterven, is meer nodig dan een paar schoenen, meer dan een geestelijk gewaad, meer dan een Capucijnerpij'. De gelijkluidendheid van de rijmwoorden, die iets tegengestelds zeggen, geven de taal een scherpzinnig karakter,
bij voorbeeld: 'De mens is een bloem, zegt gij, vandaag voor de boezem,
morgen voor de bezem'; 'De mens is een snaar, zegt gij, die nu eens liefelijk
klinkt en dan weer ellende zingt'; 'De mens is een klok, zegt gij, waarvan de
wijzer nu eens staat op een en dan op geen'. Tenslotte moeten wij beseffen dat
in de taal van Abraham a Santa Clara een grote dichterlijke macht aan het
werk is. Deze komt het meest duidelijk te voorschijn, waar hij het leven en
begaan van de natuur in beeld brengt en bijvoorbeeld het volgende schrijft: 'In
de koude wintertijd, waarin de bomen zoals de oude mannen een witte haardos
dragen, waarin de vroeger zilverstromende beken in een koel arrest zitten en
geen schrede verder kunnen gaan, waarin de hoge en lage stand, namelijk berg
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en dal, onder een witte deken liggen, waarin de vogels, hoewel goed in de veren,
toch voor de vorst een Lange pauze maken in hun gezang, in die tijd ging een
reiziger op weg door een groot woud en dik struikgewas'. Een blik in het voorjaar biedt ons de tekst waarin Abraham a Santa Clara de Latijnse naam voor
leeuwerik uitlegt. Hij schrijft: 'De leeuwerik draagt bij de Latijnen de naam
'alauda'. Pater Abraham vertaalt dit oorspronkelijke Keltische woord 'alauda'
etymologisch weliswaar verkeerd, maar poetisch uniek door het woord 'LobvOgele'. Z6 noemt hij de leeuweriken 'omdat geen ander van het gevleugelde gilde
zo geneigd is tot de lof van God als de leeuwerik, aangezien hij zich verheft van
de aarde naar de hemel, waar hij in den hoge een werkelijk liefelijke veldmuziek aanheft en met mooie subtiele trillers, voce sola (eenstemmig) zonder
veel onderbrekende pauzen zijn God prijst en voor Hem die hem schept, behoudt en voedt, een vrolijk Gloria zingt, zodat niet voor niets 'alauda' zijn
naam ontvangt 'a laude' (Dit is in het Duits 'Vom Lobe; vandaar dat de
leeuwerik de naam 'LobvOgele' draagt).
Maar misschien heeft Abraham a Santa Clara het merkwaardigste en mooiste
poetische taalbeeld getekend in het volgende woord over de zwanen. Het luidt:
'Komt gij zilverwitte zwanen, die met uw vleugels, tot uw eer, de sneeuw over
het water rondroeit'. Om dit beeld op de juiste wijze voor de geest te hebben
moeten wij erop letten, wat Abraham a Santa Clara elders over de sneeuw
zegt. Hij stelt de vraag: 'Weet ge dan niet, dat het menselijk leven is als sneeuw
en als klaver, en derhalve niet duurzaam?' Iedereen weet: de sneeuw lost zich
op in water en smelt weg. De zwanen bewaren daarentegen juist met hun
gevederte een zuiver wit. Ze dragen de sneeuw als het ware over het water
heen. Zwemmend laten zij deze daarin niet wegzinken. De beweging van de
witte zwanen over het water is het beeld voor het onvergankelijke in het meest
vergankelijke. Daarom roept Abraham a Santa Clara: 'Komt gij zilverwitte
zwanen, die met uw vleugels, tot uw eer, de sneeuw over het water rondroeit'.
Een dergelijk woord, werkelijk beluisterd en doordacht, is voldoende om
duidelijker in te zien wie deze man was, die men vaak slechts als een schreeuwende lomperd voorstelt, die het doen en laten van de mens veroordeelt en
slechts van dood en duivel spreekt.
De weg van de leerling van de Latijnse school van Messkirch Ulrich Megerle
van Kreenheinstetten, over Messkirch, Ingolstadt, Salzburg, naar Wenen, zijn
weg van de rauwe en schrale hooiberg naar de hoofd- en keizerstad van het
Habsburgs-Duitse rijk is een symbool vol betekenis. Wij vragen: waarvan?
Misschien denken wij: van het opklimmen vanuit het huis onder het strodak
naar de weelde van het keizerlijke hof, van onbekende leerling van de Latijnse
school naar de beroemdheid van de kanselredenaar en de schrijver. Ik denk:
neen! De weg van Ulrich Megerle is een symbool van de trouw en van de
nauwgezetheid, waarmee Abraham a Santa Clara de hem toebedachte bestemming gevolgd is. Wanneer wij hierop onze aandacht richten, dan hebben wij nu
bij onze schoolbijeenkomst niet alleen een vroegere leerling van een school uit
Messkirch ontmoet, maar een leraar voor ons leven en een meester van de taal.

Vietnam-shows
Eric De Kuyper

De laatste maanden komen regelmatig berichten of verslagen overgevlogen die
een renouveau van het politieke theater in de Verenigde Staten laten vermoeden. Meestal gaat het dan over opvoeringen in kleine gelegenheidszaaltjes, wat
men 'Off-Off-Broadway' is gaan noemen. Een paar van de daar gespeelde
stukken zijn ook reeds in gedrukte vorm tot ons gekomen: Mac Bird van Barbara Garsonl en Viet-Rock van Megan Terry2. In Europa kent men het in
ballingschap rondreizende gezelschap The Living Theatre, dat in zijn jongste
opvoeringen (o.m. Frankenstein en Mysteries) terloops ook enkele politieke
strijdkreten slaakte: 'Stop the war', 'Make love, not war'. Allemaal boeiend,
maar tenslotte ver van huis. In afwachting dat ook Europese auteurs inspiratie
gaan vinden in de Vietnam-actualiteit 3, hebben in een drietal Europese hoofdsteden toch reeds Vietnam-shows plaatsgevonden. 'Shows', omdat ze de nadruk
leggen op de opvoering, meer dus op de combinatie acteur-regisseur-toeschouwers dan op die van auteur-toeschouwers. Drie opvoeringen komen hier ter
sprake: US, van Peter Brook, door de Royal Shakespeare Company, Londen;
Over Vietnam, Anne-Marie Prins en Walter Barten, door Theater Terzijde,
Amsterdam; La guerre entre parentheses, van Claire-Lise Charbonnier en
George Feldhandler, regie Guy Kayat, Parijs.
Nog afgezien van de vraag of deze ondernemingen allemaal geslaagd mogen
heten, is het fenomeen op zichzelf uitermate belangrijk. Al zijn deze opvoeringen zelf niet zo erg revolutionair wat de uiterlijke aspecten ervan betreft ze
verwijzen alle drie naar theaterverworvenheden van de jongste vijftig jaar en
'citeren' uit Meyerhold, Piscator, Brecht, Artaud, The Living Theatre en Jerzy
Grotowski — toch kan men hier misschien van een soort revolutie in het
theater spreken. Het feit dat theatermensen, als mensen van het theater, op een
politiek gebeuren menen te moeten reageren zonder hiervoor het werk van een
1 Amerikaanse editie: Black Cat; Engelse editie: Penguin en Nederlandse editie: Zwarte
Beertjes. Wordt op het ogenblik reeds gespeeld door Theater-Arnhem.
2 Tulane Drama Review, Fall 1966.
3 Aangekondigd zijn reeds: een nieuw stuk van Peter Weiss en een van Armand Gatti (V
comme Vietnam). Het nieuwe stuk van R. Hochhut, Die Soldaten, zal waarschijnlijk meer
het accent leggen op een historisch gegeven, de rol van Churchill in het bombardement van
Dresden, dan op het meer algemene probleem van het bombarderen van een burgerbevolking
in oorlog. Het opera-libretto van H. Claus (muziek F. Devreese), dat volgend jaar door de
Munt gecrederd wordt, schijnt ook vol te zitten met toespelingen op Vietnam.
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auteur of te wachten, is op zichzelf reeds merkwaardig. De manier waarop zij
dat doen, verschilt daarbij van het politieke theater van hun voorgangers. En
tenslotte legt het fenomeen iets bloot van de latente crisis welke er op het
ogenblik in het theater heerst. Om deze laatste reden vooral zijn de reacties
van de commentatoren al bijna even belangrijk als het fenomeen zeif.
Het sacrale politieke theater

De gevaren die het politieke theater beloeren, zijn altijd groot. Meestal gaat
het uit van een overtuiging, niet zelden mondt het uit in propagandatoneel of
in 'un theatre de celebration' (G. Marcel): een collectieve viering van vaststaande waarden, een rituele bevestiging van de eigen ideologische overtuiging,
een versteviging van de mythen waar we ons aan vastklampen. Het wordt een
soort liturgie, een verpolitiseerde vorm van sacraliteit. Het is een theater dat
erg manicheistisch getint is, het stijft de insiders (de toevallig aanwezigen van
de avond) in hun bewustzijn dat zij een elite vormen, het ontwikkelt discriminatorische tendensen en sust tenslotte het geweten. Hoe progressistisch dergelijke manifestaties zich ook voordoen, het zijn eigenlijk slechts extreme uitingen
van conservatisme: de eigen waarden komen nooit ter sprake, worden nooit in
twijfel getrokken of gewoon maar aan de werkelijkheid getoetst.
Hoe paradoxaal het ook moge klinken, dit soort theater verschilt niet zo veel
van het Aristoteliaanse theater met zijn katharsis. Of hij nu gelachen, getrild
of geweend heeft, of alleen maar 'genoten' of 'de eeuwige menselijke deugden
bevestigd' heeft gezien, de toeschouwer kan weer opgelucht het dagelijkse leven
tegemoet treden. Het theater heeft zijn taak van wederaanpassing weer eens
vervuld.
Dit sacrale politieke theater, zoals het eeuwenlang bestaan heeft en nog altijd
voortbestaat, veronderstelt een zekere vorm van eensgezindheid bij de toeschouwers en een welbepaalde gerichtheid van de kant van degenen die het
maken. Piscators theater bijvoorbeeld was ideologisch bedoeld: „het wilde een
vernieuwde samenleving, andere maatschappelijke structuren, integraal pacifisme en ontwapening, een heilsstaat waarvoor combattief werd geageerd. Piscators theater was naar iets onderweg". Het huidige theater daarentegen „is
nergens naar onderweg. Tenzij naar een intensere bewustwording bij de tijdgenoot"4. In tegenstelling met wat men zou verwachten, zijn ook de hier te
bespreken Vietnam-shows niet onderweg naar een nieuwe ideologie, ze liggen
uitsluitend in de lijn van de intensere bewustwording.
Onrustwekkend theater

Peter Brook heeft zijn show volgepropt met spectaculaire effecten. Het geheel
wordt 'opgevrolijkt' met muziek en songs en op het einde van het eerste deel
stort er 'n reuze G.I. pop-artpop naar beneden. Met conventionele en kleurrijke
4 C. Tindemans, Documententheater en historisch drama, in Streven, november 1966, p. 165.
Cursivering EDK.

756

Eric De Kuyper

uitbeeldingstafereeltjes wordt in het eerste deel een stukj.e geschiedenis van
Vietnam opgeroepen. Brook laat bijvoorbeeld Frankrijk als Marianne (een
ouder wordende actrice) een triomftocht maken, in wankel evenwicht, op de
rug van de Vietnamese bevolking. De verdeling van het land wordt uitgebeeld
door een half naakte acteur, wiens bovenlijf groen en onderlijf geel is geschilderd; de infiltratie wordt aangeduid door gele verfspatten op de groene gedeelten en omgekeerd. Het eerste deel wordt besloten met een quasi realistisch
uitgebeelde persconferentie, uiterst plezierig geobserveerd en geestig gespeeld.
Kortom, met een fantastische ervaring in het histrionische zet Brook alle
theatermiddelen in — maar, eigenaardig genoeg, ze werken niet; de toeschouwer verlaat de schouwburg in een verveelde, onbehaaglijke stemming, hij voelt
zich gefrustreerd.
Wat is er bier gebeurd? De theatermiddelen werken bier niet zoals in andere,
normale situaties. Ze werken averechts. Er zijn komische passages die niet een
aanwezige doen lachen; de lach wordt een kramp. Juist de histrionische perfectie stemt onbehaaglijk: we voelen ons beschaamd om het theater. De opvoering
van La guerre entre parentheses in Parijs liep de regisseur Guy Kayat herhaaldelijk uit de hand, omdat het spectaculaire het overwicht kreeg of het plot
onduidelijk werd; de vertrekbasis en het einddoel raakten aldus wel eens op de
achtergrond. Brook daarentegen beheerst de theatermechanismen volmaakt en
tegelijk blijft het 'waarom' altijd aanwezig als een obsederende presence die het
theatergenot stoort en in wezen onmogelijk maakt. De neiging van de toeschouwer om op te gaan in het esthetische, wordt volop geexploiteerd en dan
ineens, met een ruk, tegen hem gekeerd. Er ontstaat een boemerang-effect, een
aanval op de voortdurende neiging tot esthetisch voyeurisme, het mechanisme
van het escapisme van de theaterbezoeker wordt blootgelegd.
Een voorbeeld kan dit duidelijk maken, juist dat voorbeeld dat Martin Esslin
gebruikt om Brooks show of te wijzen 5. Vietnam wordt, zoals gezegd, voorgesteld door een half naakte figuur. Esslin vindt deze werkwijze niet efficient.
Als bewonderaar van Brecht, die Brecht echter niet doordenkt, betoogt hij dat
Brecht en Piscator in zo'n geval met een landkaart zouden gewerkt hebben.
Brook werkt met een valse analogie, want „een mens is geen land". Zou na de
verdeling van Vietnam het Noorden vereenzelvigd moeten worden met de
romp en Zuid-Vietnam met de onderste ledematen? Als men dan toch een
allegorische werkwijze wil benutten, dan moet deze in ieder geval dienen om
een ingewikkelde inhoud eenvoudig en duidelijk te maken. Esslin heeft echter
niet gezien hoe Brook de inderdaad gevaarlijke omgang met het histrionische
in zijn voordeel weet om te buigen. Wanneer de man geverfd is en verdeeld
(de acteur speelt alles erg plastisch; Grotowski, de Poolse theaterman, heeft
een maand met de acteurs van de Royal Shakespeare Company gerepeteerd
om US voor te bereiden), drukken omstaanders een vel wit papier op zijn
body. Meteen ontstaat een stuk instant-painting, dat door 'bewonderaars' in
twee gereten wordt. In de context is dit geen goedkoop prikje tegen de metho5 M. Esslin, Einwlinde gegen US, in Theater heute, februari 1967.
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des van de moderne kunst — hetgeen overigens niets terzake zou doen — maar
het stelt heel duidelijk onze hedendaagse gewoonte te kijk om alles, ook het
lijden van een yolk, om te zetten in Consumptie, ook wel eens Cultuur genoemd: Steinbeck weet in zijn correspondentie uit Vietnam te melden hoezeer
hij geroerd wordt door het vingerspel van Amerikaanse piloten die napalmbommen over rijstvelden neerstorten, en . .. . Peter Brook maakt over Vietnam,
voor ons, toeschouwers, met de spelers van de Royal Shakespeare Company
een show.
Het bewustzijn dat dit niet alleen theater is, maar ook aan een werkelijkheid
beantwoordt, weet Brook voortdurend present te houden. En dat is niet zo
vanzelfsprekend: de toeschouwer zoekt in het theater nu eenmaal never veiligheid, desnoods in de vlucht in het esthetische. „I don't want to see things like
that in the theatre because I come to the theatre like a child comes to the
breast — for sustenance and security" 6. Aan de werkelijkheid die hem opgedrongen wordt, tracht hij te ontsnappen met het argument dat dit allemaal
niets te maken heeft met wat hij van het theater verwacht of 'dat hij er al
genoeg van ziet op z'n televisiescherm'. Brook laat hem echter geen ogenblik
los. In het eerste deel van de avond doet hij dat door de toeschouwer te verplichten, de sterk gevisualiseerde emoties, een schijnbaar oppervlakkig theater,
voor zichzelf bewust en verstandelijk te interpreteren; in het tweede deel gaat
hij juist omgekeerd te werk. Hier zet hij intellectualistisch en dor verschillende
thesissen tegen elkaar, die door de zelf aangebrachte emotie van de toeschouwer aangevuld moeten worden. De abstracte situatie wordt de toeschouwers
(met name de Britse toeschouwers van het Aldwych Theatre) concreet onder
de neus geduwd: de Vietnamese gruwel wordt getransponeerd in het Britse
levenspatroon en van wat er dan allemaal in Londen en Engeland zou gebeuren, wordt er geroepen: „ik zou willen dat het allemaal eens verfilmd werd";
of een nauwgezette schildering van de pseudo-progressieve leefwijze van de
Britse linkse intellectuelen (de Aldwych-bezoekers) krijgt een rechtstreeks voor
de toeschouwer bestemde mededeling mee: let op, wij zitten hier te kijken naar
„some controversial experimental sort of leftish show". Weer eens een demasque van het voyeurisme en een bewustmaking van de onmacht van het theater.
Het is immers duidelijk dat het theater niet rechtstreeks in het wereldgebeuren
in kan grijpen, al heeft het politieke theater ooit anders gedacht en gehoopt
(Jeanne van Schaik schrijft bijvoorbeeld over de Amsterdamse show Over
Vietnam: ware de voorstelling niet zo dilettanterig geweest, „dan was er vannacht geen ruit van de Amerikaanse ambassade heel gebleven, vrees ik" 7). De
toeschouwer moet echter bewust gemaakt worden van zijn macht of onmacht
om in te grijpen. Dat is iets anders. Tot deze bewustmaking kan het theater het
zijne bijdragen. Het kan dit echter niet als sacraal theater, door waarden, houdingen en beginselen te bevestigen, doch alleen als kritische instantie: als de
wereld moet en kan veranderd worden, dan moet dat bij mezelf beginnen.
6 M. Kustow, in Flourish (het huisorgaan van de Royal Shakespeare Company), Autumn
1966.
7 De Groene, 18-2-67.
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De titel van Brooks show moet, zoals hij zelf suggereert, dan ook niet verstaan
worden als U.S./US, maar als U.S./ ME8.
De verkeerde toeschouwers

Een van de verwijten die men onder de pen van de recensenten geregeld
terugvindt, wordt goed geresumeerd door A. Koolhaas: „Wanneer P. Brook in
US zijn publiek uitmaakt voor zakken, omdat de schuld in 'ons' zit, dan heeft
hij in beginsel de verkeerde te pakken, want wie naar een stuk over Vietnam
gaat, doet dat niet om zich te laten bekeren doch om beantwoording van zijn
onbehagen. Hij is al 'goed' en 'warm'. De lauwen blijven gewoonweg voor de
tv zitten, of volstaan met het beluisteren van Beethovens negende"°. Een redenering als deze gaat nog altijd uit van de mening dat het theater (of om het
even wat) in staat is mensen te bekeren en dat er 'goede' en 'lauwe' toeschouwers zijn, alsof de 'goede' niet even 'lauw' waren en wakkergeschud moesten
worden. Maar goed, de toeschouwers die naar de Aldwychschouwburg gaan,
vormen dus reeds een homogene groep. Vast staat echter daarop is US juist
gemaakt — dat ze zeker niet met dezelfde eensgezindheid het schouwspel zullen
verlaten. Ze zijn gaan twijfelen; hun onbehagen heeft van Brook geen beantwoording gekregen. Het is geen collectieve jeremiade geworden; integendeel,
men heeft mij, toeschouwer, geprovoceerd. En wanneer de eensgezindheid
waarmee wij naar de show zijn gekomen, bestond in het latente bewustzijn van
onze gezamenlijke machteloosheid, dan is dit besef door de voorstelling bewuster en meer genuanceerd geworden.
Wordt het theater aldus, via een bewustmakingsproces, een soort psychoanalytische therapie? Van genezing door bewustwording is hier, geloof ik, geen
sprake. Juist het omgekeerde gebeurt. In dit a-sacrale theater is de bewustmaking geen aansporing tot aanpassing, ze zet integendeel aan tot twijfel en
desintegratie.
Consumptietheater

Heel de discussie draait eigenlijk rond de vraag naar het nut van een dergelijk
theater en hangt samen met de vraag naar, de plaats van de kunst in de maatschappij van vandaag. 'Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro8 P. Brook in Plays and Players, februari 1967: „I believe that truly facing any situations is
the only known way of stimulating any sort of development in the individual. If the truth is
that at this moment we can't influence american politics in Vietnam, I believe that the man
who faces this truth, without getting away from his concern, is more likely to emerge the
stronger from this predicament than the man who allows fate to lead him by the nose. The
chap who seeing a burnt baby in Vietnam on television, turns to his wife, bangs the table
and says : 'The Americans are bloody bastards . . .' has certainly relieved his feelings for the
day. But I think that man's possibilities of development within the actual social order to
which he relates are less than the first chap's. The theatre's role in society can be to give
those who wish possibilities for sometimes painful confrontations, which, if repeated sufficiently often and welcomed with honesty, do make for something very positive".
9 Vrij Nederland, 25-2-67.
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duzierbarkeit', zoals de titel van een essay van Walter Benjamin luidt, doet de
vraag rijzen of de maatstaven waarmee kunst vroeger gemeten werd — de
eeuwigheidsnormen — nog onveranderd geldig zijn. Zelfs indien er nog met
eeuwigheid of duur gemeten wordt, is dit niet onze zaak, maar die van de na
ons komende generaties. Deze mogen voor mijn part naar believen schiften
wat wij gemaakt hebben, voor ons is het belangrijk dat we een kunst hebben
die ons bier en nu iets te zeggen heeft. Dat is de eerste opgave voor kunst in de
wereld van nu, dacht ik. Toch blijft de idealistische zienswijze overal diep
ingeworteld, zelfs bij mensen van wie men het niet zo direct zou verwachten.
Sartre schreef bijvoorbeeld over US: „Si les Americains faisaient la paix au
Vietnam, je ne vois vraiment pas en quoi cette piece pourrait survivre: elle est
trop proche de l'evenement. Donc, pour moi elle ne survivra pas. Tandis
qu'une piece, disons de Brecht, Maitre Puntilla et son valet Matti, doit durer
. . . . au moins jusqua la disparition du capitalisme"10.
Wij hebben verleerd het theater te zien als een actualiteitskunst, een kunst die
zich ontplooit in het nu. In het theaterproces hebben wij de nadruk gelegd op
de tekst, die vooraf bestaat en naderhand blijft bestaan; de opvoering beschouwen wij als een noodzakelijk kwaad, om de tekst te rememoreren. Ook Sartre
blijkt in zijn opmerking door en door een man van de pen te zijn (en minder
existentialist dan men zou verwachten). De kunst van het blijvende (scripta
manent) is echter niet meer de onze. Wij zijn in de tijd van de wegwerp-kunst.
(Heffen deze twee termen elkaar op?) De logische opbouw van these-antithesesynthese werd doorbroken door een zich steeds opnieuw makende en zich
steeds opnieuw vernietigende constructie. Vele stukken van Brecht vertonen
overigens reeds deze onmacht om tot een sluitend geheel te komen: op Der
Jasager volgt Der Neinsager, Der Flug der Lindberghs wordt Der Ozeanflug,
en Galileo krijgt verschillende versies.
Nog sterker dan het documententheater, dat het recente verleden onderzoekt11,
is het theater dat de brandende actualiteit behandelt, verplicht deze openheid
te respecteren. Veel verder dan een soort van, desnoods persoonlijk gekleurde,
assemblage van feiten en collage van evenementen geraakt het niet meer. En
dat is er ook de bedoeling van. Het is werkelijk de wereld van vandaag die we
op de scene gereflecteerd zien en de scenische wereld refereert aanhoudend
aan de actualiteit. We hebben hier niet meer te doen met louter toespelingen op
de actualiteit (zoals in het politieke kabaret, of b.v. Mac Bird); niet met interpretaties van klassieke werken via de actualiteit (zoals een Planchon-regie van
Tartuffe); en het is ook niet zo dat de geschiedenis bier stof levert voor het
uitbeelden van mensen die in de problemen verstrikt zitten. Hier wordt niets
anders dan een geraamte geleverd, dat slechts vlees krijgt door de actualiteit.
Kermode schrijft dat een stuk als US slechts zin heeft voor wie tevoren een
ander stuk in zijn hoofd had (iets waar critici en recensenten nogal bedreven in
zijn), maar wat de toeschouwer in zijn hoofd moet hebben, is geen ander stuk,
10 Le Point, januari 1967.

11 Cfr. C. Tindemans, a.a.
12 Zoals Hochhut meent blijkens een gesprek in Theater heute, februari 1967.
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doch de wereld waarin hij leeft anno 1967. Juist die wereld, de werkelijkheid
van het dagelijkse leven, laten de schouwburgbezoekers gewoonlijk buiten,
vluchten zij. Theater wensen zij nog altijd op een schizofrene Aristoteliaanse
manier te beleven. Zij zijn gewend de wereld van het theater als een 'tweede
wereld' te beleven. Het theater is echter niet meer 'absoluut', zoals P. Szondi
het noemt in zijn Theorie des modernen Dramas, het is 'autonoom' geworden.
Het leidt een autonoom bestaan ten opzichte van de werkelijkheid, het is er
niet meer zo ab-soluut van gescheiden als vroeger (al heeft de werkelijkheid
natuurlijk nooit nagelaten het theater binnen te dringen, ze is er altijd, tenminste latent, in aanwezig geweest). In de absolute, gesloten wereld van het theater
heeft het bijvoorbeeld geen zin om, zoals Bejart deed in Lehars Lustige Witwe,
een verband te leggen tussen het zingen van 'Heure exquise' en het over de
scene lopen van soldaten, begeleid door ontploffingen en oorlogsgeluid. Om
dit verband te begrijpen, moest je op het idee komen, dat er op het ogenblik
zelf dat De Lustige Weduwe in de schouwburg opgevoerd werd, ook nog iets
anders aan de gang was, zoiets als de Eerste Wereldoorlog.
Informatie en communicatie

„Whether the subject is Viet-Nam or Aberfan, we learn, when the terms of
reference are so specific, much more from the newspapers and from the television blur than the theatre can ever hope to tell us" 13 „Wat ik van Vietnam
denk is door deze voorstelling noch bevestigd noch aangetast"14 — „Niemand
im Publikum weiss, nach einer Stunde solcher Exposition, mehr fiber die
Ursachen des Kriegs als vorher"15„Wir sind nicht kluger als vorher"" —
„Zijn er dan werkelijk mensen die een artistiekerige uitbeelding nodig hebben
voor de rampzaligheid van het conflict goed tot ze doordringt?"17
Geen van deze critici heeft van deze opvoering(en) blijkbaar iets mee naar
huis gedragen. (Ineens blijken zij weer veel waardering te krijgen voor de
massa-media). Natuurlijk kan het theater niet in concurrentie treden met de
specifiteit van het document. „Brook theatralisiert die Tatsachen selbst zu
Fiktionen um", zegt Esslin, en Kermode beticht Brook zelfs van leugen: „Mr.
Brook has, with perverse theatrical skill, hit you a way of making truth sound
like lies". Zij schijnen te vergeten dat het theater de feiten in wezen altijd
theatraliseert, zelfs wanneer het de feiten zo realistisch mogelijk uitbeeldt. De
vergissing zit echter nog dieper, geloof ik. Als men informatie zoekt, zegt men
— ook weer terecht
dan verlaat men zich beter op de massa-media, maar
over de communicatie wordt met geen woord gerept.
In een show als Over Vietnam bijvoorbeeld is er van zuivere informatie geen
sprake: het is materieel bijna niet mogelijk alles te verstaan wat er door de
acteurs wordt gezegd. Welke communicatie komt hier dan tot stand? Geen
communicatie van feiten, maar van interpretaties van feiten. Theater kan
13 Kermode, Tell me lies about Viet-Nam, in Encounter, januari 1967.
14 A. Rutten, in De Tijd, 15-2-67.
15 M. Esslin, a.a.
16 Ernst Wendt, Mit den Bomben spielen, in Theater heute, februari 1967.
17 De Haagse Post, 18-2-67.
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immers moeilijk een document zijn (en zelfs een document heeft altijd een
graad van 'Mit-Fiktivitae), maar een reflexie (met een zeker gehalte aan 'MitReaHat), reflexie hier dan verstaan zowel als materiele weerspiegeling van de
werkelijkheid via de theatervorm, alsook als denkmechanisme waar de getransformeerde werkelijkheid toe aanzet. In het interpreteren van de communicatie
blijkt echter bij de schouwburgbezoeker een grotere luiheid te bestaan dan in
andere hedendaagse kunsten. En toch is dit interpreteren meer dan ooit onontbeerlijk geworden. Niet alleen de logische opbouw immers van een stuk ligt
aan flarden, maar ook thematisch en inhoudelijk kan er geen lijn meer getrokken worden. Het accent is wel degelijk verplaatst van de scene, waar men vroeger alles van te voren netjes diende te analyseren, naar de zaal, waar de toeschouwer zijn perceptie verstandelijk dient te verwerken.
Over Vietnam geeft over de situatie in Vietnam een massa verknipte informatie te verorberen. Door acteurs-regisseur-auteurs werd ze echter zo ordeloos
gerangschikt, dat het spoedig duidelijk moet worden dat niet de inhoud van de
communiqué's, de statistieken en al het feitenmateriaal op zichzelf belangrijk
is; er zijn inderdaad andere gelegenheden genoeg om deze rustiger en efficienter op te nemen en te analyseren. Maar aan de hand van documenten die zo
op de scene gezet worden dat ze hun documentair karakter verliezen, wordt
een nieuwe mededeling gecreeerd.
Bijvoorbeeld. In Over Vietnam, zoals trouwens ook in US, worden er verschillende uitspraken van Johnson, McNamara, Dean Rusk en anderen aangehaald.
Anne-Marie Prins heeft deze teksten zo geregisseerd, dat ze elkaar heel vaak
overlappen. Er wordt aldus een massa onverstaanbare informatie geproduceerd
en de eerste communicatie die je daarvan meekrijgt is deze: de kwantitatieve
informatie die ons door de massa-media verstrekt wordt en aanvankelijk bedoeld is om een morele keuze te vergemakkelijken, maakt deze op den duur
alleen maar moeilijker. Hoe minder genuanceerd de berichtgeving is, des te
gemakkelijker is immers de optic. Door de informatie op die (toegegeven,
simpele) manier te regisseren, wordt hier gestalte gegeven aan dit probleem;
het probleem blijft geen abstractie, maar wordt door de reflexie van het theater omgevormd in een fysiek meetbaar gebeuren.
Op de tweede plaats is mij duidelijk geworden welk een expressieve kracht een
document kan krijgen wanneer het overgebracht wordt in scenische taal. Zoals
reeds gezegd, heeft het document op zichzelf altijd reeds jets spectaculairs, lets
van een Een tijd geleden, bij mijn eerste contact met het documententheater, dacht ik dat het theater zich nooit met de document-media zou
kunnen meten. Nu zie ik echter dat men rekening moet houden met, ja,
speculeren op de onontkoombare gedaanteverwisseling die de feiten ondergaan
op hun weg van document naar theater. Het feit alleen reeds bijvoorbeeld dat
een historische uitspraak herhaald wordt door een acteur, verandert de 'einmalige' uitspraak volledig; het feit dat een recente brok geschiedenis (het
Auschwitz- of het Oppenheimer-proces in de stukken van Weiss en Kipphardt)
opnieuw opgevoerd wordt, brengt mee dat het accent verlegd wordt van de
'inhoud' naar de 'vorm' en de inhoud zelf verandert erdoor. Wat ons in de
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redevoeringen en persverklaringen in deze Vietnam-shows treft, is niet hun
feitelijke inhoud, maar hun specifieke vorm: de cliché's, het deshumaniserend
omspringen met de communicatie, enz.
In Over Vietnam kreeg niet alleen het probleem van wat men de ethische
keuze door informatie kan noemen gestalte, maar ook het probleem van een
(bescheiden) structuralistische analyse van wat communicatie is, werd zichtbaar
gemaakt. Er werd een Lange beschrijving gegeven van de werking en het effect
van napalmbommen. Op zichzelf zou dat al onthutsend kunnen zijn. Maar de
tekst werd gezegd alsof het om publiciteit voor een of ander schoonheidsmiddel ging. Dit contrast verergert natuurlijk de werking. Maar dan toch slechts
via een omweg, die het de moeite loont hier even te beschrijven. (De middelen
waarmee hier gewerkt wordt, zijn heel eenvoudig, de werking ervan daarentegen heel ingewikkeld. In het traditionele theatermechanisme ligt dit juist
omgekeerd: daar kunnen zender en boodschap vrij ingewikkeld zijn, de perceptie daarentegen is meestal vrij eenvoudig). Eerst luister je, gecharmeerd door de
rustige en geruststellende stem van de acteur (in het donker), naar het moose
debiet, naar de tekst. De ontzetting komt pas wanneer je, na het contrast
tussen mededeling en manier van meedelen te hebben opgemerkt, ineens beseft
dat het heel goed mogelijk zou kunnen zijn dat napalmbommen juist op dezelf de manier aan de man worden gebracht als wasmiddelen. Dit besef ontstaat juist omdat je jezelf erop betrapt dat je al aan het toegeven was aan je
neiging om te 'luisteren'.
De toeschouwer krijgt op die manier heus geen gemakkelijke analyse-oefeningen voorgezet. Veel ontgaat hem bovendien, gedeeltelijk door zijn eigen be
perktheid, gedeeltelijk door de onvolmaaktheid van de theatermensen zelf.
Het tweede deel van Over Vietnam had mij bijvoorbeeld niet genoeg nieuwe
denkstof te bieden, en La guerre entre parentheses heeft mij al te dikwijls
verstrooid met overbodigheden, herhalingen of niet-opgaande vergelijkingen.
Het verband tussen de losstaande elementen moet steeds opnieuw door de
toeschouwer zelf ontdekt worden. Aangezien dit moet gebeuren aan de hand
van de actualiteit, moeten alle elementen heel precies naar een bekende werkelijkheid verwijzen. Dat is wel eens een gok. Het stuk interview met Timothy
Leary, de profeet van de LSD, in US kan door Britse toeschouwers misschien
nogal rap in de Amerikaanse context gesitueerd worden; gebeurt dit inderdaad, dan zijn de intellectuele conclusies die er uit getrokken kunnen worden
verrijkend. Maar het oproepen van KZ-taferelen of het projecteren van bodybuilders op laterale schermen in La guerre entre parentheses leek mij weinig
efficiente, te ver gezochte links te bieden met de actualiteit.
Interferenties
Zo kom ik tot een andere constatering: die van de interferenties. Deze Vietnam-dramatiek, die men 'kritisch theater' zou kunnen noemen, neemt niet
alleen de actualiteit onder de loep, maar ook de manier waarop de actualiteit
op ons inwerkt en wij op haar. Naar aanleiding van . . . . komt heel onze
levenswijze ter sprake. Een ambitieus programma.
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Informatie werkt altijd ontmythologiserend. Is er echter een gebied van informatie dat zich opnieuw wil verabsoluteren, dan ontstaat er een soort reactie van
de nevengebieden om dit te relativeren en in twijfel te trekken. Het zijn correcties van homeostatische aard. Toegepast op het theater zien we het volgende.
Het theater, dat uit de sacrale (absolute) sfeer komt, heeft deze nog altijd niet
verlaten, maar wordt, bijvoorbeeld door film en televisie, voortdurend indirect
en meestal onbewust gerelativeerd. Een klein voorbeeldje. In dezelfde week
waarin ik in de schouwburg De Honden, een stuk van Tone Brulin, zag, dat het
rassenprobleem in Zuid-Afrika behandelt, kon men op het tv-scherm een
interview meemaken met een Rhodesische neger die niet eens op de vragen van
de reporter durfde te antwoorden. Ineens leken het stuk en de hele problematiek van Brulin vals en onwaarschijnlijk en het theater pretentieus en infantiel.
Het gaat er natuurlijk niet om, het ene medium tegen het andere uit te spelen,
maar men dient er zich rekenschap van te geven dat de toeschouwer in een
'pluralistische', niet meer gehierarchiseerde wereld leeft en die wereld steeds
meer naar de schouwburg mee gaat brengen en in zijn theaterbelevenis betrekken. De wereld van het theater is zich langzaam aan het losmaken van haar
absoluut karakter, zij is niet meer de 'tweede — veilige — wereld' waarover
Szondi het had; ze is steeds meer — en deze Vietnamdramatiek maakt dit
duidelijk
een tussen-wereld aan het worden.
Met deze wegwerp-dramatiek merk ik voor het eerst dat in het theater de
algemene tendens zichtbaar wordt om onze leefwereld kritisch te bekijken in
haar totaliteit. In het traditionele theater zou men de Vietnamproblematiek in
een 'exemplarisch geval' ten tonele voeren. Maar het ethisch probleem in verband met Vietnam is onze informatie over Vietnam. Wanneer Brook in US
tv-commentaren en interviews, persconferenties, rondetafelgesprekken, berichtgeving met de micro in de hand op de scene zet en A.-M. Prins in Over Vietnam de hele gamma van de verbale berichtgeving aanwendt, van de neutrale,
geasexueerde stem van de nieuwslezer, over de zoetgevooisde publiciteitsaankondiger, tot de kreet en de zang — dan zijn al deze dingen veel meer dan
technische of esthetische middeltjes.
1k merkte reeds op dat de toeschouwer zich niet alleen onveilig en ongemakkelijk, maar zich ook, als toeschouwer, schuldig voelt. De intellectuele emotie —
die niets gemeen heeft met een esthetische roes -- verhindert hem te applaudisseren. Het theater wordt als overbodig beschouwd en zijn aanwezigheid niet
zo erg op prijs gesteld. De toeschouwer is wel wijzer geworden, heeft tenminste
gelegenheid gehad om het te worden; hij heeft de achtergronden die zijn
bestaan beinvloeden en vormen op een andere wijze benaderd. Daardoor komt
hij in een meer complexe, meer ingewikkelde situatie, die op haar beurt meer
informatie zal gaan vragen18 . Dus is men gedeeltelijk ook 'verplicht' nieuwe
18 Zie in dit verband J. Fourastie, Essais de morale prospective. De informatie vormt een
nieuwe ethiek, maar deze vereist ook steeds meer informatie. „L'homme moyen est beaucoup
plus informe aujourd'hui qu'hier des consequences de ses actes, et beaucoup moins excusable, s'il a neglige ou de considerer les consequences connues de lui ou de s'enquerir des
consequences inconnues" (p. 150).
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informatie te gaan opzoeken — ook in het theater. Van de andere kant wordt
de onmacht van het theater aan de kaak gesteld. Wanneer Brook zijn acteurs
met zakken over het hoofd de zaal laat instrompelen 19 en Guy Kayat zijn
acteurs de zaal instuurt terwiji een anonieme stem de seconden aftelt, ontstaat
er een overdaad aan theatraliteit, het theater gaat zijn perken te buiten door
zichzelf te overschatten. Maar misschien is het goed dat de toeschouwer ook
hiervan bewust gemaakt wordt. Het theater suggereert hier van de kant van
de toeschouwer een direct ingrijpen of tenminste een antwoord. Maar de toeschouwer kin niet actief ingrijpen (evenmin bij happenings, geloof ik, of heel
onze leefstructuren moeten omgegooid worden). Het merkwaardige is echter,
dat we deze in de grond vanzelfsprekende onmacht van het theater zo acuut
gewaarworden, ja, als een tekort aanvoelen. Tracht men dit tekort op te vangen door een zogenaamde meer actieve participatie in het theater zelf, dan
ontstaat weer het gevaar dat het theater verabsoluteerd wordt, dat m.a.w. de
ersatzhandeling van en in het theater de handelingen en beslissingen buiten het
theater gaat vervangen. Neen, dit tekort is iets positiefs: het relativeert het
theater. Het maakt van het theater een onveilige plaats, waar niet meer bevestigd wordt, maar systematisch getwijfeld. A. Camus kon nog schrijven: „Les
matches du dimanche, dans un stade plein a craquer, et le theatre que j'ai aime
avec une passion sans egale sont les seuls endroits du monde oil je me sente
innocent" (La Chute). Het theater is op weg om iets anders te worden dan dit
veilige en onschuldige rustoord.

19 In de opvoering die ik zag, begin januari 1967, was dit geschrapt.

WOord voor woord
Simon Vinkenoog

Wat doet de dichter? Hij zoekt naar woorden, die hij door ieder wil zien
verstaan. Hij Last naar de dingen, die hij wil zeggen, hij kiest uit zesentwintig
letters en een oneindigheid, die zo groot is als zijn eigen lichaam — dat zal
verdwijnen met de wereld uit de wereld.
Hij wil zijn taal zo zuiver mogelijk houden, hij heeft gezien hoe woorden
mensen kunnen binden en vastleggen, binden aan duister bijgeloof, binden aan
leugens — en ook, hij weet maar al te goed hoe groot de kans is, dat de mens
door wat hij zegt en schrijft wordt misverstaan.
Hij wil zeker geen litteratuur bedrijven, de dichter: nee, zeker niet wenst hij
bijgezet en afgelegd te worden op gevaarloze, buiten bereik liggende boekenplanken, waar esthetische curiosa worden opgeslagen, die ook deel uitmaken
van de menselijke cultuur.
Nee, hier en nu, staat deze dichter op een bijzonder zichtbare proefondervindelijke plaats als hij vrijuit verklaart, dat de vrede gevonden kan worden
door een loutering die het resultaat is van beproevingen en ervaringen, die zo
uniek en universeel zijn als ons aller eigen levensverhaal, zoals het daar bijvoorbeeld is verbeeld, bekrachtigd en bestendigd op Golgotha, z6 veel eeuwen
geleden, z6 dicht nabij in die eeuwigheid, die wij &len met ieder van de
mensen met wie wij op aarde zijn gezet. Dat hij geen sprookje beleeft, maar de
werkelijkheid: dat is het woord van de dichter.
De aarde, dat lustoord hier, ons aller moeder- en vaderland, wel zeer beseft
de dichter, hoe vervreemd de mens, de samenleving, de cultuur, van het leven
is, staande op grond, die mensen hun 'eigendom' noemen. Tussen grenzen die
geen natuurwet mij kan aantonen.
Wel in de allereerste plaats is hij wereldburger, de dichter, die dezer dagen
beseft dat hij op een kruispunt der tijden staat, als Janus met twee gezichten:
de achteruitkijkspiegel op het verleden, met de geschiedenis waaruit alien lessen
kunnen trekken, en het andere gezicht in de zon, open en bloot de toekomst
binnen, die oceaan van morgens, die hemel van morgens — zoals de dichter
Carl Sandburg dit samenzijn van de toekomst noemde, dat ons vandaag bijeen
brengt.
* Openingstekst, uitgesproken ter gelegenheid van het drie-daags Congres 'Menselijke ontmoeting in kerk en kunst: Vorm en/of chaos?' te Maastricht, 29 maart 1967.

766

Simon V inkenoog

Want deze dichter zou graag iedereen zijn sprookje, genaamd Werkelijkheid,
willen binnen leiden, en daar alle levenden vergezellen: elke ontmoeting een
avontuur, elke bloem een levensgroot wonder, elk kind dat geboren wordt,
een groots en geheimzinnig natuurverschijnsel en elke stap die hij zet, een openbaring.
In een openbaring leeft hii, die weet dat het leven een aaneenschakeling van
wonderen is, waarin voor ieder mens een rol en een functie en een betekenis en
een geweten . .
Een groot drama ervaart hij aan den lijve, en niets hoeft hij te duiden of te
verklaren of uiteen te zetten of te omschrijven: hij hoeft alleen maar zijn ogen
en oren open te zetten voor het nieuwe voorjaar, anderen uitnodigend aansporen dat OOk te doen.
want ons aller leven op aarde hangt ervan af.
Ons aller leven hangt van ieder van ons af. Wij zijn samen een, met alle die
nationaliteiten die de aarde bevolken, met die honderdvijfentwintig ledematen
van de Verenigde Volkeren, en elk lichaamsdeel, elk orgaan, elke cel, is even
belangrijk: een hart, dat klopt in ons alien, op die kleine planeet in die verre
nevelvlek in die naamloze uithoek van het heelal. Nergens een omtrek, overal
een middelpunt. Het leven Zelf.
Tot sprookje vertaalt de dichter bij voortduring die veranderende werkelijkheid, waarbinnen wij vrij en onvervaard omhoog en uiteen vallen, elk van onze
stappen onvervreemdbaar de onze, elke stap ons dichterbij brengend tot het
einde, dat een nieuw begin is, dichter tot liefde, dichter tot vereniging, dichter
tot waarheid.
E'en waarheid, die niemand van ons in pacht heeft, maar waarover wij vrijuit
kunnen beschikken zoals over dat enige, onvervreemdbaar eigendom voor
ons leven, dit lichaam, deze huid, die ons alien zo goed past, op maat meegroeiend, functionerend, opererend, mededeelzaam en volmaakt.
Hoe dicht bij zijn medemens is hij gekomen, die oudere broeder, die wij Jezus
Christus mogen noemen, die zijn Vader zo lief had en heeft. Wat weten wij
niet veel van hem, wat vraagt hij ons niet dagelijks, hoe ervaren wij niet ieder,
dat zijn lijden het onze is en dat ook de herrijzenis van zijn lichaam heeft
plaatsgevonden.
En als er een geest door de wereld waait, op dit moment, met de rook van
atoombom en gasovens nog nauwelijks in de stratosfeer verkringeld, dan is het
een zuiverende, reddende, verlichtende en verschonende geest, die eeuwig is en
heilig, en elk menselijk en natuurlijk gegeven heilig verklaart.
Heilig elke ademtocht.
Heilig elke dageraad.
Heilig elk mens.
De poezie is een religieus medium — niet alle dichters in deze tijd, die het
zullen beamen, aan woorden geen gebrek, want wat is religie en wat is communicatie?
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Heilig de ketters, die het iedere keer opnieuw proberen, stamelend naar woorden zoekend en niet naar dogma's of doctrines, wetten of verboden. Zeker
weet de dichter, dat de mens zijn natuurlijke staat weer moet terugvinden en
die ook wit vinden. Slechts het on-natuurlijke, het onrecht, de oorlog, het geweld, staan de ontwikkeling van de mens in de weg, en als hij al niet verslaafd
is aan zijn slechte gewoonten, hij zal ze moeten afleren en leren opnieuw te
beginnen. Wetend, bewust, dat hij gekozen heeft voor het leven, neemt hij
afscheid van de zonde, bant hij satan uit.
Zonder angst, zonder twijfel, zonder haat, levend, elk mens zichZelf, op elk
moment van zijn bestaan bewust: ik ben een groot wonder, ik ben elk ander —
ik hoef niets of niemand te vrezen, als ik mij maar openstel en overgeef, aan
wat ook komen moge, aan wat ook al is en wezen zal
De dichter, wiens innigste verlangen het is, zoveel mogelijk mensen zo diep
mogelijk te ontroeren, in ze te doen vibreren die eeuwige trilling die ons alien
verbindt binnen een ontzagwekkend gebeuren dat schepping heet — die dichter
beseft ook dagelijks sterker hoe groot de kracht is van waaruit ieder van ons
dagelijks kan puttee.
Uit een overstelpende toevloed van steeds nieuwe indrukken, ervaringen, feiten
en waarnemingen laten zich alle lessen trekken: niets dan de eigen ervaring
neemt de dichter te baat, het is een intuitieve hand, die hem leidt.
Het is hogerhand, en dat is Been door mensen opgelegde autoriteit, van geen
enkele gevestigde zekerheid is deze hand meester, de menselijke ervaring bestaat uit louter energie, die zich laat vertalen in de woorden van deze taal uit
vele andere, in dit land, temidden van zovele, in deze tijd — uit alle andere
verkozen als een oneindig domein, van waaruit elk ontmoeten zo doelmatig
mogelijk.
Eike confrontatie is inspiratie uit de eerste hand, zo van de fabriek naar de
verbruiker, zo van de ene component — de input — naar de andere component
— de output — vergrotend de orde, impulsief opladend en inspirerend de
intuitie: dat authentieke element, van waaruit alle groei ontstaat, te weten een
geest die alles in ons verenigt: het voelen, het denken en het handelen.
Dit voel ik, dat weet ik, zó handel ik. Elke handeling zo bewust mogelijk,
elk woord op de voet gevolgd door onze eigen vraag: Is Het Waar? Elk menselijk contact een zo volledig mogelijke identificatie. Wie is die ander? Wat doet
hem handelen? Wat gaat schuil? Wat kan ik openleggen? Vaak zal het zijn het
eerste het Neste, het meest voor de hand liggende. Vertrouw op je Zelf. Je bent
wie je bent, niemand anders. Niets hoeft je terug te houden, liefde is niet alleen
Eros, liefde is vooral begrip — Agape — een glimlach, een schaterlach, een
simpel woord, een hartelijk gebaar, een niets- en alles-zeggende aanwezigheid.
Ik hoef hier niets te zeggen, ik hoef het alleen maar te verwoorden, iedereen
weet het, wat doen wij ermee?
Zijn wij niet alien helers, genezers? Wat valt er niet dagelijks te genezen!
In die micro- en macro-kosmos, waarbinnen wij ons eigen kleine & grote ik en
ons eigen kleine & grote wereldbeeld beleven! Wat staan wij soms niet ver van
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elkaar! Wat scheidt ons eigenlijk? Wat maakt toch de mens zo wantrouwend
vaak, te vaak, ten opzichte van een ander .. . !
Wie nu nog een vijand heeft, is mijn vriend niet .
Wie nu niet revolutionair is, verdient de liefde van Jezus Christus, de naam
van Christen niet
Wie zich nu niet laat overweldigen door de kracht van de liefde, die op ons
beukt om ons geweten te laten spreken:
gij zult niet doden. Gij zult geen wapenen zegenen. Gij zult de militaire dienst
weigeren. Gij zult de wisselaars uit uw tempel jagen. Gij zult verloochenen en
verloochend worden. Gij zult twijfelen, en tranen storten van vreugde . . . .
Wie dit niet voelt, bestiit niet!
Uit tranen wordt het Paradijs geboren, elk kind komt schreiend ter wereld,
elke klap doet pijn, elk hoofd staat op springen, SPRING! Laat je vallen!
Laat je vallen! Er kan je NIETS gebeuren.
Je leven speelt zich in een stroomversnelling af, steeds vlugger, alsmaar viugger, van je eerste ademhaling tot de laatste — houd je ogen open, kijk toe:
neem rustig afstand — geen steen wordt op de andere gelaten, ALLES IS
VERBEELDING, het is je eigen stem: 'Je bent het licht in de wereld, en het
zout der aarde'.
En wij lieten de doden de doden begraven, en moeten wij dan zeggen:
wij speelden fluit voor u, en gij hebt niet gedanst?
De jeugd danst! Het is de redding van de mens, het is zijn toekomst. Slechts
een dansend lichaam kan het licht zien: een lichaam dat niet dansend beweegt
blijft in het duister rondtasten. De beat, die hartslag van het lichaam dat zich
nu blootgeeft, zoals het is, een wonder — is een religieuze revolutie. Het is de
belichaamde seismograaf van ons leven: een wervelwind van kleuren, een grote
menselijke omhelzing — iemand die danst voert geen oorlog, iemand die in
alle lichten danst hoeft in geen enkel duister geen enkel katje te knijpen: wie
zich uitleeft, wie creatief zijn tijd beleeft, wie voortdurend bij de tijd wil
blijven, die strekke zich vooruit in de tijd, hij blijve jong met de jeugd, kind
met de kinderen. Hij blijve altijd speelkameraad, en niet boeman, of een afgezant van God de boze vader, want diens tijd is voorbij, en van een God die
Liefde heet, zijn ook de kinderen wij .. .
Er kwamen drie wijzen uit het Oosten, ik wil nog 's een keer mogen raden:
Boeddha, Ramakrishna en Gandhi. Ik ken zOveel wijzen (van naam van geschrifte van aanschouwing), het zijn onze meest vertrouwde vrienden, wij kunnen hun raadgevingen dveral ter harte nemen, wij kunnen ze voorstellen aan
al onze andere vrienden; zij begeleiden ons waar wij ook gaan of staan, wij
kunnen ze gestalte geven, uit hun werken leren, hun eeuwigheid (hun zoeken
hun speurtochten hun vallen en opstaan hun vinden) veractualiseren, in onze
samenleving aanbrengen.
Waarom zouden wij geen troebadoers en zangers en musici en dichters in onze
kerken onderdak verschaffen? Van straat worden ze weggejaagd — en waarachtig sociaal werk bestaat niet langer uit het dwingen van jongeren om
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slavenarbeid aan andermans lopende band te verrichten: nee, wij moeten en
kunnen er nu van uitgaan, dat iedere jongen of meisje, die in deze jaren de
arbeid weigert te verrichten die hem doodt omdat ze uitsluitend uit routine
bestaat — waarschijnlijk in de wieg is gelegd om kunstenaar te worden, die
voorloper, avant-gardist, pionier van de spelende mens, die in ieder van ons
bestaat, en die eerdaags als een nieuw menselijk specimen de aarde zal bevolken.
Waarom zouden wij afscheid van een wereld vol misverstanden nemen, door
niet tijdig in te zien aan wat voor mensen de toekomst behoefte heeft? De
sociale verantwoording van de kunstenaar in deze tijd bestaat daaruit, dat hij
iedereen wijst op het feit dat hij ook, elk ander ook die kunstenaar is, dat het
leven een kunst is, waarin je een volmaakte rol kunt leren spelen, een hoofdrol
— en je leven staat je op het lijf geschreven.
Je heeft je niet meer of te vragen: waarom? Je speelt het spel eenvoudig zo
goed mogelijk, omdat het goed doen goed ontmoet, en uiteindelijk doe je het
niet om de knikkers, maar om het spel. Het is een spel met hoge inzet: je eigen
leven, en dat van de wereld als je die verlaat. Je kunt niet winnen, je kunt niet
verliezen, je speelt. Als een kind. Met elk kind een nieuwe wereld binnen. Je
speelt je de toekomst binnen, je hebt vertrouwen. leder mens wordt gered.
Heb je raad nodig? Vraag! Vraag de schilder en de architect en de danser en
de musicus en de ingenieur en de filmer je een wonder te verrichten; ze doen
niets liever! Geef ze een opdracht die hen boven zich Zelf uittilt, hoe veelomvattender hoe beter, schakel ze in: de kunstenaar is brood- en broodnodig.
En het gaat niet eens meer om vorm, of om chaos. Want als er nog iets is dat
wij kunnen verfoeien in deze tijd, dan is het wel dat wij ons bezighouden met
vormen en stijlen en indelingen en categoriseringen en verdelingen en onderscheidingen en uiteenzettingen — want wat kunnen wij Anders doen dan tekens
van leven geven, vanaf de brandstapel, vanaf het kruis, door de vlammen,
door het grote lijden van de mensheid heen? — de franse dichter Antonin
Artaud stelde ook in een brief twee maanden voor zijn dood in 1948 de taak
van de dichter kristalhelder:
„De plicht, let wel de PLICHT van de schrijver, van de dichter, is niet om
zich laf op te sluiten in een tekst, een boek of een tijdschrift, waar hij nooit
meer uitkomt, maar integendeel zijn plicht is het om naar buiten te gaan om
aan te vallen de publieke geest en zo niet waar dient hij dan voor?"
Wie zichzelf weerhoudt, wie zich afwendt van verantwoordelijkheden, wie zich
niet keert tegen onrecht, wie niet onverbloemd de waarheid durft te zeggen
waar en wanneer het hem uitkomt, hij staat slechts zichzelf in de weg.
Dit zijn moeilijke tijden; wij ontmoeten elkaar in het duister tussen oorlog en
vrede, dagelijks herinnert mij de televisie aan de oorlog die ook binnen mij
bestaat, in mijn lichaam, in dat van de mens.
ZO duister zijn de tijden, zo drukkend is de dictatuur van comfort en conventie,
zo overstelpend groot de vele mogelijkheden tot falen, die de mens tot zijn
beschikking heeft om ze helaas nog te vaak te gebruiken ook, dat de Hindoes
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deze tijd de Duisterste der Tijden noemen, de Kali Yuga, staande in het teken
van de Godin Kali, de Vernietigende, in een wereld diep verzonken in aanbidding van materie.
Door onze eigen wil en goede werken, door eigen inspanning, intellect en
denken, bestaat daaruit geen uitweg — er is geen andere levensmogelijkheid
dan Bhakti Yoga: Faith — Hope — Adoration — Worship.
Ik citeer mijn vriend Allen Ginsberg, die enkele jaren in India doorbracht,
en wiens gedichten ik uit het Amerikaans vertaalde:
„Bhakti Yoga is waarschijnlijk het ekwivalent van het Christelijk Heilig Hart
(Sacred Heart), wat ik een zeer lieflijke doktrine vind, dat wil zeggen, zuivere
verrukking, de enige manier waarop je gered kunt worden is door te zingen.
In andere woorden, de enige manier om je ziel uit de diepten van deze depressie omhoog te trekken tot waarachtig begrip en gelukzaligheid, is door jezelf,
geheel en al, aan de verlangens van je hart over te geven. Het beeld zal worden
bepaald door het kompas van het hart, door het kompas van datgene waarheen
het hart beweegt, en waarnaar het verlangt. And then you get on your knees
or on your lap or on your head and you sing and chant prayers and mantras,
till you reach a state of ecstasy and understanding, and the bliss overflows
out of your body".
Vrede. Gelukzaligheid. Het is een menselijke staat. Het is de meest waarachtige. Er kan veel poezie over geschreven worden, er valt niets over te
zeggen. De taal, dat instrument van de dichter, is een werktuig. Het bearbeidt
de zintuigen, het is het oog, het oor, de handen, de tong, de beweging: de ziel
dicteert. Een weg omhoog. En vooruit. Steeds sneller, en versnelder.
Laat maar komen. Wij kunnen ons overgeven. Wij zijn een in alle stormen die
in en over ons woeden. Een geloof verenigt ons: dat wij zijn wie wij zijn, met
al onze eigen onmeedeelbare ervaringen, die wij God noemen, omdat wij als
elke Adam altijd weer namen willen geven — aan al datgene wat wij zelf
aanschouwen, zien, ervaren.
Action is eloquence, zei, dacht, lachte of zuchtte Shakespeare. Handelen is
welsprekendheid. Poezie is waarheid in praktijk. Handen en stemmen, ontroeringen en dankbaarheden, uit alle tijden en culturen: de dichter in zijn eenzaamheid, met iedereen verbonden in een lichaam waarbinnen zich dit firmament van een woorden-heelal aftekent. Eeuwigheden van licht, oneindigheden
van energie, een kosmische oceaan van beweging — wie zou geen partij
trekken voor wat hem het meest nabij staat, omdat hij elk ander mens zo
liefheeft als zichzelf, de eeuwige vrede?
Het leven is een wonder, het is mijn heilige overtuiging — kan ik de straat
opgaan en het uitschreeuwen? De werkelijkheid stelt mij haar grenzen. Dagelijks huil ik, omdat ik ook zingen moet van de wonden die nooit helen, en ren
ik soms de straat op om ze te helen? Nee, want de dichter moet zijn woorden
voor zichzelf laten spreken.
De choreograaf laat het dansen. De toneelschrijver laat het spelen: het trom-
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melt in de nacht bij Bertolt Brecht, die in zijn gedicht voor de nageborenen
schrij ft:
„Gij, die zult opduiken uit de vloed
waarin wij zijn ondergegaan
gedenkt
als gij van onze zwakheden spreekt
ook de duistere tijd
waaraan gij onttrokken zijt.
Gingen wij niet, vaker van landen dan van schoenen wisselend,
door de klassestrijd, vertwijfeld,
omdat er slechts onrecht was en geen opstand?
En daarbij weten wij toch:
ook de haat tegen nederigheid vertrekt het gezicht.
Ook de toorn over het onrecht maakt de stem schor.
Ach wij, die de aarde willen voorbereiden op vriendelijkheid,
konden zelf niet zo vriendelijk zijn.
Gij echter, als het zo ver zal zijn,
dat de mens de mens een helper is,
gedenk ons
met toegevendheid".
Tot zover Brecht, die zich ook tot woordvoerder heeft gemaakt van die generaties dichters, ketters en profeten die een ideaalbeeld bleven hooghouden in
tijden waarin men danste rond het gouden kalf, de gouden automobiel,
Moloch, Mammon.
Het geluk: niets dat mijn hart liever begeert. Als ik huil is het van vreugde,
omdat ik zo gelukkig ben. Maar wat doen dan die mensen met hun leugens
en verblinding en raketten en napalm in mijn huiskamer, op Pasen?
Palen 1964; mijn boek 'Liefde', pagina 181:
„Op verzoek spelen wij een suksesnummer. Laat de zon eens stukgaan. Hoe
was het met die? Waarom deed je dat? Je kijkt door de mensen heen, denk je,
en ondertussen doe je een ander pijn, en de onnoembaar vele anderen.
Het weinige goed dat ik kan doen, overspoeld door de kwade demon van de
schuld, het geweten dat pijn lijdt in schijn, want gered, op het laatste ogenblik,
door de man aan het kruis in Golgotha. Ik ken hem zo slecht. Wie is hij?"
Het gedicht is de dichter, zijn woord is zijn lichaam.
Pasen 1965; het Huis van Bewaring in Utrecht:
„Ik schrijf op een helling. Op een golfbeweging. Naar boven, naar beneden,
omhoog, omlaag — als je boven bent kun je niet schrijven, kun je slechts naar
adem happen — zo wijd is het uitzicht dat er voor geen handelen meer plaats
is — zo ineengevloeid en in elk van zijn onderdelen uiteengeslagen, zó vanzelfsprekend en het kan niet anders. En niet alleen iii, maar ja, ook al die anderen,
al die anderen en alles op zijn plaats, en alles present, op zijn juiste plaats.
De totaliteit van elk beleven, elke keer weer even nieuw, omdat je weer zoveel
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ervaring meer hebt opgedaan, zoveel dingen meer aanschouwd, zoveel tranen
meer gestort, zoveel zon opnieuw zien schijnen, zoveel meer meegelezen. De
verrukkelijke zinsnede uit Oliver Reiser's The Integration of Human Knowledge:
„It would be premature to describe further the characteristics of the Cosmic
Imagination. This could lead to idolatry, and could do little to explain the
boundless mystery and pulsing beauty of a cosmos that awakens in us the
sense of awe and sublimity".
Pasen '67; mijn haperende vertaling: „Het zou voorbarig zijn een nadere
beschrijving te geven van de eigenschappen van de Kosmische Verbeelding.
Dit zou tot afgoderij leiden, en maar in geringe mate verklaren de grenzeloze
geheimen en pulserende schoonheid van een kosmos die in ons het gevoel van
eerbied en verhevenheid doet ontwaken".
Rond dit ontwaken schrijf ik, leef ik. Het is niet gemakkelijk, de eigen angsten
te overwinnen in een tijd die in het teken van de angst staat, en toch weet ik
dat elk mens zich nil van zijn angsten zal moeten bevrijden, wil hij vol vertrouwen de toekomst tegemoet gaan, zonder oordeel, louter begrip, voor het leven
in al zijn aspecten, waarbij de poezie mijn dichterlijke vrijheid. Een vrijheid,
die ik op mijzelf en de wereld moet bevechten — onophoudelijk: menselijk leed
zal ons vergezellen, zolang wij leven.
Van een andere levende Amerikaanse dichter, Gregory Corso, las ik deze
goede vrijdag: „Want als de dichter vol vreugde en vrede is, kun je er van op
aan dat de gehele mensheid het is. Maar de gehele mensheid is niet vol vreugde, kent geen vrede, en heeft die nooit gekend. Kan zo'n mensheid ontstaan?
Ik ben in staat mij dit te verbeelden, maar ik denk niet dat het mogelijk is. Alle
volkeren zijn niet een yolk. Sommige zullen gelukkig zijn en sommige ongelukkig, en vice versa. Je zou de gehele wereld gelukkig hebben, en dan is er toch
nog een touw om je aan op te hangen: zo lang als de dood er is zullen wij niet
gelukkig zijn. Het lijden, evenals de dood, is onvermijdelijk. Dat is ons lot.
Wat het lijden betreft, het enige wat wij er aan kunnen doen, is anderen gelukkig maken, en wat de dood betreft, het enige wat we er aan kunnen doen is te
voorkomen dat de dood krankzinnig wordt. Dat is de grootste opgave voor de
dichter heden. Hij heeft het onvermijdelijke aanvaard. Hij moet nu leren hoe
er het beste mee te leven".
Een menselijke ontmoeting. En wat de kerk en de kunst gemeen hebben, altijd,
en zullen hebben, ooit: dat zij geinspireerd waren en bleven, tekenen van leven
vertonend in de duisterste tijden, altijd bestaand, al was het ondergronds of
verscholen, altijd opnieuw weer opduikend, in welke mens, welke beschaving,
welke samenleving dan ook, vaak vertrapt, verdrukt, verhinderd, verboden,
gecensureerd, bestraft, belet — op een lijdensweg. Maar ook altijd op een
blijde weg: op weg naar kerken altijd open voor iedereen, en altijd is er kunst
aanwezig, en ieder mens een kunstenaar, en altijd mensen om elkaar te vinden
in de kunst van het leven.
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Daar raakt geen dichter, niemand die de pen wil hanteren, ooit over uitgeschreven.
Daar raakt geen schilder ooit op uitgetekend.
Daar is nog zoveel beweging — dans, film, theater — in aan te brengen.
Daar is nog zoveel vorm te scheppen in wat voor velen nog 'n vormeloze chaos
lijkt. Dat is leven. Dood is hij die het aan geloof ontbreekt. Ook dit de mens.
Als wij een zullen zijn, zal het gedicht een zang zijn, en Been preek, een lied en
niet alleen een wekker, een vogel en niet alleen een stem uit een geboeide keel.
Niets is vuurvast, niets is vormvast, steen is zo vergankelijk als papier, en ook
muziek is maar 1 oor in, 1 oor uit. Wij zijn niet met 'n structuur, maar met 'n
proces bezig.
De kunstenaar legt zijn informatie ter beschikking van iedereen, hij seint signalen, hij net hoe de ontwikkeling zich voltrekt: een wereld, of Been.
leder bewust mens voor de keuze: op weg naar het einde, dat nu begint, om
nooit meer te eindigen. In de dood zijn alle sprookjes waar, en niet alleen de
mijne.
De mens staat in het teken van de bevrijding, verlossing uit opgelegde slavernij
van binnen en buiten. Ik bevrijd mij met deze woorden, bevrijdend is het creatief met de Schepping mee te scheppen. De tijden veranderen. Het is voorjaar:
het seizoen van de menselijke opstanding. Elk mens draagt in zich de sleutel
naar de eeuwigheid. Wie hem heeft, zal hem anderen overreiken. Wie zoekt,
zal vinden. Wie in het licht staat, mijdt het duister. Denk mij weg. Ik ben
slechts schaduw.
De zin van het leven is het leven Zelf. Tegen de eigendom. Een oppermacht:
al onze kracht terwille van de vereniging: het inclusieve denken, het universeel
handelen. Niets dan de verandering zijn wij, niets dan beweging. Wie het leven
liefheeft, verandert en beweegt mee. Wie mee kan veranderen, verandert de
wereld, woord voor woord.
Wat is grootser opdracht dan elke poging tot toenadering, elke ontmoeting
waar te maken, elke vereniging te bewerkstelligen?

J. M. G. Le Clezio
Schrijven: een strijd op leven en dood
Eugene Van Itterbeek

„Il faut que le regard fouille au plus profond de la matiêre .".
Le Deluge, p. 247.

De personages van Le Clezio woven in de stad. Door Francois Besson, de
hoofdpersoon uit Le Deluge, wordt de stad echter niet ervaren als een
mythische ruimte, als het milieu van de geseculariseerde mens. Ze is overal
aanwezig, tot in de chaotische structuur van het proza uit de inleidende bladzijden (9 tot 46) toe. Le Clezio noemt ze „la ville infernale", ze wordt dus niet
beschouwd als de plaats waar de mens zijn geluk moet vinden. We staan hier
ver van de denkbeelden van een Harvey Cox.
In Le Deluge gaat het niet om de stad, maar om een individu, om Francois
Besson (die, zoals we verder zullen zien, niet eens een individu is). Besson
vlucht weg uit de stad, hij leeft in afzondering, hij wordt gefascineerd door de
zee, de lucht en de zon. Zijn avontuur is louter individueel. Hij leeft zelfs
buiten de samenleving, met zijn ouders heeft hij Been contact, aan een vrouw
kan hij zich niet binden, hij gedraagt zich als een outlaw. Hij wordt voortdurend geboeid door het mysterie van de stof, hij wordt niet opgesloten binnen
de anonimiteit van het stadsleven, hij wordt gedreven door een verlangen naar
vrijheid. Hij wil leven, zich vereenzelvigen met de materie, opgenomen worden
in het rijk van de moleculen, doordringen tot in het wezen van de dingen, „au
coeur de la matiere": „respirer avec le reste du monde. Respirer dans la mer,
respirer au coeur des rochers, dans les nimbes des nuages ..." (p. 173). Dat
betrachtte Adam Pollo reeds, de held uit Le Proces-verbal (1963). Heel diens
streven was gericht op „une certaine communicabilite avec la nature" (p. 220).
Le Clezio spreekt in deze roman van „un univers ludique ou ils (les enfants)
sont de pair avec les matieres inertes" (p. 221). De levenloze stof wordt door
personages als Adam Pollo en Francois Besson ervaren als de bron van alle
leven. Op het einde van hoofdstuk VI komen in Le Deluge steeds dezelfde
bevrijdende woorden terug: „Je suis vivant je suis vivant" (p. 150).
Het is ook niet toevallig dat de stad door Le Clezio gesitueerd wordt bij de
zee. Dat blijkt niet alleen een mode to zijn in de recente Franse roman. De
nabijheid van de zee heeft ook een diepe symbolische waarde, zowel bij Le
Clezio als bij Jean Cayrol, Bruno Gay-Lussac en bij de cineast Claude Lelouch
in Un homme et une femme. Buiten de gesloten wereld van de drukke straten
en de verstikkende woonblokken ligt als het ware de oneindigheid van de
materie. Daar is de mens zichzelf, daar kan hij weer een worden met de aarde.
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Dat kan ook in de stad zelf, maar dan in de ingewanden van de aarde, in de
opengewoelde grond, waar in lompen gehulde arbeiders dijken bouwen en
rioleringen graven. Ook Besson kent die ervaring: „La terre et les hommes
n'etaient plus qu'une rnéme chose, une bone qui pesait lourd sur les bras, se
decollant sous les armes des outils avec un bruit de succion" (p. 219). Het hele
ervaringsleven van Besson is zeer concreet, maar het wordt door niets beperkt,
het is volkomen vrij en uiterst veelzijdig. Hij bereikt het hoogtepunt van zijn
leven, wanneer hij, uitgestrekt op de rotsgrond, de zon last inwerken op zijn
huid, totdat zijn ogen verschroeid worden door het felle licht. Dan is hij een
element van de materie, dan leeft hij met de grootste intensiteit: volkomen
passief, maar een met de oneindige stof. Het contrast tussen het enge sociale
levensmilieu van Besson en zijn drang naar natuurlijke ruimte en innige communicatie met de materie wordt ook symbolisch weergegeven door zijn maatschappelijk isolement in de anonieme massa stadsbewoners en door de ligging
van de stad aan de rand van de zee. De stad zelf is slechts een stip in de
ruimte, ze beslaat amper 2 km2.
Aldus bevat het wereldbeeld van Le Clezio een nieuwe poetische kosmologie.
Het gebied van de haast eindeloze leegte, het eigenlijke leefmilieu van Besson,
begint op enkele meters boven het aardoppervlak: „A quelques metres au-dessus du sol, pourtant, c'etait le desert" (p. 91). Ook onmiddellijk onder de
asfaltbedekking van de wegen strekt ditzelfde niemandsland zich uit tot in de
onpeilbare diepten van de materie: „Sous la carapace de goudron martelee par
les pas, usee par les pneus, c'etait aussi le desert; le desert immense et noir,
cotonneux, avec un bruit de craquement tour les dix ans, un eboulis de sable
doux et etouffe qui s'arretait tout de suite, repris par la grande inaction mine
rale qui etait le vrai regne du monde" (p. 91 - 92). En hiermee zitten we mid.denin de woordenschat van Le Clezio, in de wereld van de stof, in de duisternis
van de fysische werkelijkheid. Uitdrukkingen als „la grande inaction minerale", „immense et noir", „cotonneux", „le vrai regne du monde" zijn hierbij
van groot belang. De beschaving is slechts een heel dunne werkelijkheid, een
geordende stoflaag die bepaalde plaatsen van de aardbodem bedekt. De stedelijke centra worden beschreven als goed gelokaliseerde, door mensenhanden
aangebrachte opeenhopingen van stof. Daarbuiten ligt het rijk van de stilte,
van de volsiagen duisternis, van de eeuwige slaap.
Materie en woord

Bessons werkelijkheidservaring wordt herhaaldelijk in verband gebracht met
het woord. Die verwijzingen storen het verloop van het verhaal niet, maar toch
blijkt eruit dat woord en materie beleefd worden op een haast identieke wijze.
Materie en taal worden niet gescheiden in de bestaansbeleving. Besson is
weliswaar geen schrijver, met zijn zevenentwintig jaar is hij nog steeds student.
Als zodanig heeft hij wel enige ervaring van de fysieke act van het schrijven!
Aldus wordt hij toch onrechtstreeks met het schrijverschap geconfronteerd.
De structuur zelf van de roman wordt erdoor bepaald.
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Na de boven reeds vermelde lange inleidende brok proza volgt hoofdstuk I,
waarin verteld wordt hoe Besson een geluidsbandje beluistert, waarop zijn
vriendin, de vertwijfelde schrijfster Anna Mathilde Passeron, haar geschiedenis
met Paul opbiecht. Aan het slot van hoofdstuk XIII wordt de achterkant van
het bandje ten gehore gebracht. Tussen het verhaal van de voor- en achterzijde
ligt een tijdspanne van tien dagen. Wanneer Besson het tweede gedeelte van
Anna's geschiedenis verneemt, zijn we minstens dertien dagen verder, wat
overeenkomt met de nummering van de hoofdstukken. Elk hoofdstuk bevat
een dag uit het leven van Besson. Maar vanaf hoofdstuk XIII worden de
dagen niet meer geteld: Besson is blind geworden, alles is nacht voor hem:
„il n'y eut plus de jour, mais une seule nuit eteinte qui durait tout le temps"
(p. 251). In die toestand verneemt Besson hoe Anna zich van het leven berooft
door het innemen van een tube Gardenal. Beiden hebben het eindpunt van hun
avontuur bereikt: voor Anna is het een diepte-, voor Besson een hoogtepunt.
Waarom heeft Anna Mathilde Passeron zelfmoord gepleegd? Zij wordt aangetrokken door de dood, ze vlucht weg uit het bestaan. De wereld is veel te ingewikkeld voor haar, niet echt genoeg, veel te problematisch, te beschaafd:
„C'est que la civilisation a perfectionne aussi les problemes, hero!" (p. 259) en
verder: „Oui, it y a un probleme pour chaque age. II y a le demon de midi, la
menopause, le role de la belle-mere. Et puis la vieillesse .". Het besluit is
kort: „Tu vois, le monde s'agite trop pour moi. On fait trop de choses a la
fois, c'est ga que je ne peux pas supporter". Dit verlangen naar eenvoud en
rust heeft iets te maken met het schrijverschap. Het schrijven ervaart Anna als
een leugen; in het verhaal van haar sterven verloochent ze wat ze tien dagen
geleden verteld heeft over haar geschiedenis met Paul. Toen Paul begon voor
te dragen uit het verhaal over „l'escargot Albert", waaraan ze zo moeizaam
had gewerkt, besefte ze dat schrijven bedrog was. Paul kon heel mooi declameren, hij had ook een mooie stem, maar kort voordien had hij haar bestolen.
Bovendien interesseerde Anna's werk hem geen snars: „Il s'en foutait et c'etait
quand meme beau" (p. 62).
Schoonheid heeft geen zin. Schrijven is een alibi. Liegen doet Anna eigenlijk
niet, want al wat ze Besson vertelt is echt gebeurd, maar de mededeling op
zichzelf, het feit van het schrijven ervaart ze als iets idioots. Ze was er vroeger
immers van overtuigd dat je heel eenvoudig tot de mensen kunt spreken, dat je
kunt vertellen wat er in je omgaat. Ze is er zich nu van bewust geworden dat
heel het verhaal van haar geschiedenis met Paul een verzinsel is, al is er niets
in verzonnen, eenvoudig omdat ze er over verteld heeft. Dit mededelen aan
een ander maakt je vreemd tegenover jezelf, ook al deel je iets mee over jezelf.
Over dit probleem kan Anna niet heen en toch blijft ze geprikkeld worden
door een diep menselijke behoefte tot spreken: „parler, c'est le contraire du
refoulement", spreken is bevrijdend. Anna Passeron vlucht in de stilte, in de
duisternis van de dood. Ze ontvlucht eigenlijk de bedrieglijke wereld van het
woord, „les beaux sentiments". Ze streeft naar waarheid. Het uur van de dood
is het uur van de waarheid. Nu kan zij zonder enig risico haar laatste ervaringen uitdrukken, verhalen wordt rechtstreeks getuigen, niets is meer vreemd of
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fictief. De dood zelf staat borg voor de authenticiteit van het verhaalde: „Dans
quelques minutes, tout sera fini. Je serai morte. respere que ca ne me fera pas
mal. En tout cas, maintenant, je sais que ce n'est plus de la blague. Je suis dans
la verite, completement dans la verite. Et je ne risque plus, de faire des histoires pour rien" (p. 258).
Tegen de achtergrond van die dramatische esthetische en ethische problematiek
wordt de lezer verzocht het levensavontuur van Francois Besson, gespreid over
dertien hoofdstukken, in alle waarachtigheid te beleven. Het verhaal van Anna
Mathilde Passeron vormt dus meer dan een raam waarbinnen de geschiedenis
van de hoofdpersoon moet worden geplaatst, het bevat de problematiek zelf
van het schrijverschap als communicatie. Het is even moeilijk een te worden
met de stof als het woord te gebruiken. De echtheid van Bessons ervaringen
hangt nauw samen met de verwoording ervan. Het woord bereikt de hoogste
graad van intensiteit op het ogenblik waarop Besson volledig opgenomen
wordt in de stof, d.w.z. op de meest lyrische momenten van zijn bestaan. De
levensvolheid die hij dan bereikt, kan worden vergeleken met het vol schrijven
van een blad papier. Het is toch wel betekenisvol dat Anna, die helemaal niets
te maken heeft met Francois Besson, haar waarheid slechts vindt op het ogenblik waarop de blinde Besson afstand heeft gedaan van de wereld. Het woord
wint aan authenticiteit naarmate de personages niet meer bestaan.
Zo ziet men hoe belangrijk voor Le Clezio het thema van de dood is. Het
komt ook al voor in La Fievre, een bundel verhalen van 1965, vooral in het
stuk over de stervende oude vrouw. Ook zij moet uitdrukken wat er in haar
omgaat op de ultieme momenten van haar bestaan. Vooraleer dieper in te
gaan op het schrijverschap van Le Clezio, moeten we daarom eerst het probleem van de dood in het leven van Besson ophelderen.
Bessons avontuur
Op p. 83 wordt er van Besson gezegd dat hij hongert naar volkomen rust en
stilte: hij is „avide d'immobilite et de silence". Dat valt ook Josette op, de
vrouw met wie hij een tijdje samenleeft: „Je n'ai jamais vu un type aussi inactif" (p. 163). Op zijn kamer doet hij niets anders dan kijken en luisteren:
„On pouvait rester tres longtemps a &outer et a sentir, sans bouger, sans penser. Les yeux ouverts, Francois Besson etait allonge sur le lit, face au plafond"
(p. 103). In hoofdstuk IV heeft hij een lang gesprek met een blinde krantenverkoper, aan wie hij het ideaal van Diogenes voorspiegelt als een voorbeeld
van levenswijsheid: „C'etait un philosophe. Il habitait dans un tonneau et it
ecoutait ce qu'on disait autour de lui" (p. 117). Besson zelf zou willen leven
zoals de Griekse wijsgeer of zoals zijn toevallige gesprekspartner, ook hij zou
willen huizen in een krantenhokje, ver van het straatgewoel, om van daaruit
de wereld gade te slaan: „On serait installe dans sa cabane, bien serre, bien
clos, et on pourrait commencer a jouir, sans se presser, du long spectacle qui
ne peut se voir qu'a l'interieur" (p. 118). De stad is geen milieu voor hem, hij
schuwt het y olk. De mensen noemt hij: „hermetiques, impermeables", „ceux
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qu'on ne peut pas connaitre, ceux dont on ne peut pas rire" (p. 98). Met misprijzen spreekt hij over zijn stadgenoten, over „la foule", hij vergelijkt ze met
insecten: „tasses sur eux-memes, craintifs, ridicules, anonymes, que ca faisait
mal de les regarder" (p. 124). Elders weer beschrijft hij ze als een bende haveloze schooiers. Geen woorden zijn vuil genoeg om ze af te schilderen (b.v.
p. 210). Wat is Besson dan blij, wanneer hij de stad uitvlucht, het land intrekt
en tot de ontdekking komt dat er geen mensen zijn, dat de aarde een grote
woestijn is: „il n'y avait pas d'hommes sur la terre", „Et les hommes avaient
disparu avec eux, engloutis dans le sable, ils etaient redevenus poussiere, non
pas inexistants mais simplement parcelles microscopiques semblables au autres
parcelles" (p. 239).
Het is onmogelijk bier Bessons visie op de aarde en de eeuwigheid in detail
weer te geven. De grondgedachte ervan is de grote rijkdom van het bestaan, de
grenzeloze mogelijkheden tot exploratie van het leven en daar tegenover de
geringe waarde van beschaving en mensdom, zoals ze verzinnebeeld worden in
de stad. Met religieuze, haast mystieke termen wordt die ervaring uitgedrukt.
Anderzijds wordt er over de eeuwigheid gesproken in een taal waarmee gewoonlijk de geologische en biologische wereld wordt beschreven. Het bestaan
speelt zich af „au ras du sol", op de aardbodem zelf. Het gaat bijna om een
religie van de aarde, om een soort panbiotisme, waarbij het individuele leven
van de mens, althans in de traditionele humanistische zin van het woord, wordt
ontkend en waarin een grootse hulde wordt gebracht aan het universele,
microscopische, biologische, moleculaire en cellulaire leven. De volgende aanhaling moge dit enigszins verduidelijken: „En plein jour, avec le soleil, les
bruits a demi rassurants et les odeurs de pollen, le souffle de reternite se
repandit dans les entrailles de l'homme etendu sur la terre" (p. 242). In die
gedachtensfeer wordt dan het offer voltrokken, „le sacrifice expiatoire", waarbij Besson het gezicht verliest. Hij is dan zoals de blinde krantenverkoper, een
moderne Diogenes.
De drang naar stilte en bewegingloosheid, Bessons voorkeur voor de nacht,
voor „la belle nuit opaque, si longue, extatique et calme" (p. 79), en voor de
leegte van de blauwe lucht, moeten in verband gebracht worden met zijn verlangen naar vereniging met de stoffelijke werkelijkheid. Hij wil deelnemen aan
het leven in de materie, hij streeft ernaar binnen te dringen tot in de kern van
de dingen. In feite gaat het om een dorst naar kennis, naar exploratie van de
materie tot op het punt waar de mathesis faalt, tot waar de stof zelf wordt
opgeheven, waar er niets meer is, waar alles stil is en 'dood': „jusqu'a ce point
x de rangoisse et du desespoir, tous corps abolis, it ne reste plus que le
foyer du vide" (p. 274). Heel het bestaan van Besson wordt beheerst door dit
opsporen van een centraal punt, van wat elders nog „le centre du centre du
temps" wordt genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat de eeuwigheid overal is,
tot binnenin de kern van elk ogenblik. Aldus is er noch een begin noch een
einde, en is er geen scheiding tussen tijd en materie. Dit laatste komt tot uiting
in de prozastukken aan het begin en op het einde van de roman: ze staan
buiten de tijd, een chronologie is er niet aanwezig, de wereld wordt amper
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ingedijkt binnen de margina's van de bladzijden. In die bladzijden gebeurt er
niets en alles tegelijkertijd. Alles leeft er en is er onderworpen aan een voortdurende metamorfose. Deze passages doen denken aan de stijl van Lautreamont en Henri Michaux, van wie Le Clezio ook grote invloed heeft ondergaan.
Om die overgang tussen het ik en de buitenwereld, tussen de tijdelijke werkelijkheid en het vrije leven van de materie, volledig mogelijk te maken, brengt
Besson het offer van zijn ogen. Hij wordt geobsedeerd door de kern van de
dingen.
Ontelbare keren komen dan ook uitdrukkingen terug als deze: „au coeur de la
matiere", „au centre des blessures", „au centre d'une odeur approximative de
butane", „dans le centre de l'existence", „la substance des choses", „au centre
de la chambre obscure", „forer son point rouge de vie au centre du vide",
„au centre de la vine", „communiquer avec le centre de la terre", „au centre

des nuages", „au centre de son aire irradiante", „dans le corps des choses",
„ce centre eblouissant", „au centre de ces gouffres renverses", „au centre du
cyclone", „au centre de la face blanche", „reculer au centre des gravats et du
platre" enz.1
Belangrijk is ook dat dit binnendringen in de substantie van de dingen gepaard
gaat met een gevoel van schoonheid: de leegte waarin de kennis uitmondt,
verrukt de geest. De kennis waarnaar Besson streeft is van esthetische aard.
Het is een streven naar volmaaktheid, naar het absolute, door de negatie van
het onnatuurlijke leven, waarvan de stad in Le Deluge het zinnebeeld is.
Het thema van de dood

Hoe ervaart Besson de dood? Hoe moet men, op grond van wat voorafgaat,
de frequente zinspelingen op de dood in dit boek verstaan? De doodsgedachte
zelf vormt de aanleiding tot de roman, daaruit is alles gegroeid. Op 25 januari,
om half drie 's middags, loeit de sirene over de stad. Op dat ogenblik verschijnt
er een meisje op een bromfiets. Ze wordt volledig opgeslorpt door het geluid,
ze wordt ermee geidentificeerd, haar lichaam vergaat tot stof, ze wordt als het
ware opgezogen c poor een middelpuntzoekende kracht, als een geluidsgolf zoekt
ze haar weg over bruggen en straten, niets biedt haar nog weerstand. Vanaf
die verschijning ziet Besson overal de dood: „Depuis ce jour, tout a pourri. Je,
Francois Besson, vois la mort partout" (p. 21). De dood wordt dus geassocieerd
met het visioen van een meisje dat als het ware volledig verdwijnt in het niet.
Besson ziet nu de hele werkelOtheid buiten hem in het teken van de ontbinding:
„tout ce qui m'est exterieur est mort; des halos, dans le genre de suaires,
1 Deze strekking om de werkelijkheid van binnenuit te ervaren is reeds aanwezig in La

fie. vre: in het verhaal waarin verteld wordt hoe het jongetje Martin Torjmann in zijn
zandbak steeds maar graaft naar het centrum van de aarde („le centre du globe"), en
vooral in het stuk met de sprekende titel : Le monde est vivant. Deze tekst eindigt als volgt :
„Il faut vivre avec lui (le monde), comme ca, tous les jours, couches la joue contre le sot,
l'oreille aux aguets, prets a entendre tous les galops et toutes les rumeurs. Les nerfs plonges
jusque dans la terre comme des racines, et se nourrir de sa force guerriêre, incoherente ;
it faut boire longtemps sa source de vie et de mort, et rester invincible" kp. 195).
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enveloppent leurs silhouettes au passage", en verder: „Rien ne vit" (p. 22).
Als een vloedgolf heeft de dood de aarde overspoeld, de herinnering hieraan
vervult ons met angst. Uiterlijk is er nets veranderd, de huizen, de fabrieken,
de hospitalen, alles is op zijn plaats gebleven, maar de tekenen van de dood
zijn niet uitgewist: „Et pourtant, it s'est passé quelque chose: partout plane la
menace d'un diluvien, le souvenir qui prend a la gorge. L'odeur de cadavres
mal enterres, peut-titre, ou la seche pourriture des branches tombees" (p. 25).
Sinds Besson de dood ontdekt heeft, komt de dagelijkse werkelijkheid hem
volkomen onwezenlijk voor. Hij voelt zich nauwelijks betrokken op het leven
rondom hem, hij laat zich meedrijven op de stroom, alsof hij zelf al vergaan
was tot stof, alsof hij zelf al dood was, d.w.z. levend, deelhebbend aan het
tijdeloze leven van de materie. Hij staat als het ware op een afstand, buiten de
wereld zoals de blinde krantenverkoper, maar daardoor dringt hij er veel
dieper in door. Zegt hij niet van zichzelf: „Je suis dans l'immanence" (p. 39).
Alle prikkels van buiten vangt hij op, alsof hij zelf tot de stof ,behoorde.
Vergankelijkheid en schrijverschap
De gedachte van de ontbinding, van de desintegratie ondermijnt niet alleen de
werkelijkheid, maar ze is ook vruchtbaar. Ze geeft aanleiding tot een haast
onbegrensd aantal metamorfosen, tot een grotere scheppingsvrijheid. Enerzijds
kan Le Clezio over de wereld schrijven: „Tout cela etait impregne d'une sorte
de longue fatigue" (p. 77). Anderzijds is de aarde weer nieuw, onbegrensd:
„Decidement la terre etait sans limite. On n'avait jamais fini d'explorer, de
defricher, de conquerie (p. 240). Besson ontdekt de wereld, zijn visie werkt
bevrijdend. De blinde ziet meer dan de ziende. Vandaar Bessons beschuldiging:
„C'etaient les yeux qui etaient responsables" (p. 78). Besson ziet we. Van een
doodgewoon glas op een tafel maakt hij een wonder: „une telle beaute, une
telle immensite avait failli le rendre fou" (p. 84). De werkelijkheid is onuitputtelijk rijk, onzegbaar verscheiden: „C'etait cela la realite, inepuisable. Aucun
mot, aucune idee, ni meme aucune sensation ne pouvaient en rendre compte"
(p. 84). En hier raken we de paradox van Le Clezio's schrijverschap: uit een
werkelijksheidsvisie, die voortdurend is gericht op de vernietiging van het bestaande, op wat hij zelf „raneantissement" noemt, schept hij een wereld van
woorden, van beelden, een proza, los en vrij van alle mogelijke grammaticale
bindingen, maar toch nergens buiten de oevers van het verstaanbare taalgebruik tredend. Wat Besson zegt over zijn verhouding tot de stof: „je suis dans
l'immanence", dat kan ook van Le Clezio's taal worden gezegd. Hij schrijft
vanuit de taal, vanuit een taal in ontbinding, gedreven door een impuls van
woorden, deinend op de brede stroom van zijn scheppingsvermogen. Het is
diezelfde stroom die onvermoeibaar, als een teken van de eeuwigheid, door de
stad van Besson stroomt. Alles is vergankelijk in deze stad, behalve de lucht,
het water, de aarde onder het asfalt, de neerslag van myriaden levens. De grote
levende natuur neemt weer haar plaats in in Le Clezio's proza. Zo kan hij ook
schrijven, wanneer de nacht neerdaalt over de stad, wanneer heel de werkelijk-
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heid wordt tot een melkweg van stofdeeltjes: „Tout etait rendu identique, dresse, et le monde aurait pu aussi bien n'etre qu'une page &rite" (p. 149).
Op verschillende plaatsen in de roman wordt het leven van de stof vergeleken
met het schrijven: „Un soleil ovoide se repercutait a l'infini contre les panneaux; tout etincelait dans le blanc et la douleur. Une espece d'air de musique
atone, degagee de sa substance, trainait telle une ecriture" (p. 17). En verder:
„C'etait le monde offert en spectacle, et les elements avaient ete inseres dans
l'espace comme des caracteres d'imprimeries" (P. 18). De wereld verkeert
voortdurend in een crisis van ontbinding, soms onderbroken door pauzen van
twintig seconden. En dan begint het verhaal opnieuw, dan storten de woorden
zich uit op het blad papier, dan wordt het vol geschreven totdat het helemaal
zwart ziet van woorden, totdat het laatste plekje is gevuld. Dan is het gedicht
af, dan is het, voorlopig althans, volmaakt: „La derniere fenetre de l'imperfection semble disparaitre, et it n'y a plus, sous le front penche, devant les yeux
bralant de fatigue, que cette immense page &rite, ou tous les mots et toutes les
lettres se sont fondus, l'oeuvre complete du neant, le beau poeme monochrome
illisible" (p. 277). Nu is het volkomen nacht, nu is het dieptepunt van de kennis
en van de . . . . leesbaarheid bereikt. Op dat ogenblik is ook de geluidsband
afgelopen, er wordt niets meer gezegd: Besson hoort nog slechts het rinkelen
van glasscherven. Anna Passeron is dood, het vallen van het glas is haar laatste
'woord': „Voila. Maintenant, tout est ardemment immobile" (p. 282). Dat zijn
ongeveer ook de laatste woorden van het boek, waarvan de paradox besloten
ligt in de tegenstelling „ardemment" en „immobile". Beide sluiten elkaar niet
uit.
Een laatste woord

De dood wordt in Le Deluge niet beleefd als een einde, als een onherroepelijk
verlies. De triomf van de dood wordt niet ervaren als een nederlaag van de
mens, maar als een bevestiging van het alomtegenwoordige leven in de schepping. Het verschijnsel van de voortdurende ontbinding houdt geen ontkenning
in van de oneindige rijkdom van de werkelijkheid: „le monde est vivant". In
die zin sluit de doodsgedachte bij Le Clezio aan bij het optimistisch perspectief
van de Franse wijsgeer Vladimir Jankelevitch in diens boek, La mort. Daarin
wordt de dood beschreven als een 'scandalum', als een abnormaliteit, als een
absurde onderbreking van heel ons gedicht zijn op de toekomst, op het eeuwig
worden: „Notre eternite est une eternite qui a commence" 2. De vernietiging
van het bestaan van elk individu is iets absurds. Jankelevitch spreekt over
„l'absurdite de la nihilisation". Het verschil met Le Clezio ligt alleen hierin dat
de filosoof het individueel verlangen naar voortbestaan bedoelt, ook na dit
leven, terwijl in Le Deluge aan het individuele sterven niet veel belang wordt
gehecht. Als individu bestaat Besson niet, als mens is hij onaanvaardbaar,
sociaal gezien is hij een onmens. Er gebeurt niets belangrijks in zijn leven,
tenzij het offer van zijn ogen. Hij verlaat zijn ouders, Josette en de stad, hij
2 Vladimir Jankelevitch, La mort, Flammarion, Paris, 1966, p. 369.
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verbrandt al zijn boeken, hij eindigt als een stumperd. Louter burgerlijk bekeken is Bessons leven een grote mislukking. Maar die mislukking heeft hij
gewild.
Het schrijven van een verhaal wordt niet bedreigd door de fatale ondergangsgedachte. Zoals ieder mens naar de toekomst leeft, zo schrijft ook de schrijver
naar de toekomst toe. Hij is volledig gericht op wat komen moet, op het vol
schrijven van een blad papier. Het eindpunt van dit streven is de totale verblinding, het bereiken van een soort nulpunt, waar het bestaan opnieuw een vraag
wordt: het onbekende. In dit streven ligt de grote ethische waarde van de
kunst, daarin bestaat het waarachtige engagement. De dichter is een geengageerde van het woord: „het subject engageert zich niet alleen in zijn gedachten,
maar ook in zijn woorden, zodat ik fysisch, moreel en intellectueel herkenbaar
ben, niet alleen in mijn vocabularium, maar ook in de toon die ik gewoonlijk
of uitzonderlijk gebruik, in de grammaticale constructie en de aaneenschakeling van mijn zinnen, in de melodie en de gebaren, in een woord: in de gesproken of geschreven stijl die ik gebruik om iets to zeggen"3
Voor de dichter is het scheppen van taal een bestaansbehoefte, dus niet alleen
een geengageerd zijn in het woord, maar een betrokkenheid op het bestaan
zelf: „Cette necessite absolue de la creation artistique, c'est, comme nous
l'avons dit plus haut, la necessite d'une edification de l'existence". Schrijven is
aldus letterlijk een strijd op leven en dood: „une lutte, une magie, un exorcisme"4. Dat is dan de diepere dimensie van het schrijverschap. Meer aan de
oppervlakte bekeken, brengt Le Deluge het relaas van een man, Besson, die in
de eenzaamheid van een moderne stad het heimwee heeft bewaard naar het
nieuwe, naar de voile werkelijkheid, en die daarvoor, in alie luciditeit, het offer
brengt van zijn ogen. De strijd van de dichter speelt zich niet of in de wereld
buiten hem. Daar ontmoet hij slechts de dood. Het leven is in hem. Daarmee
wordt dan een andere gedachte van de dichter bewaarheid: „C'est a l'interieur
de lui-meme que le poke decouvre les raisons de sa lutte" 5. Dat is dan ook
het hoofdmotief en het mysterie van Bessons eenzaamheid en blindheid.

3 A. De Waelhens, La philosophie du langage, in Existence et signification, Leuven, 1958,
p. 124.
4 J. M. G. Le Clezio, Sur Henri Michaux, in Cahiers du Sud, 380, 1964, p. 268.
5 Ibid., p. 265.

Wonen als ideaal en als levensvraag
Geert Bekaert

leder denkend mens woont en van wonen kan men slechts spreken in verband
met denkende mensen. Maar dit wil nog niet zeggen dat de mens over het wonen
ook altijd denkt. Het feit dat hij dat in deze tijd wel gaat doen, is zelfs zo
opmerkelijk, dat men rustig kan spreken van een radicale revolutie zowel in
zijn manier van denken als van wonen. Het wonen heeft zoveel van zijn 'gewoonheid' verloren, dat het een object van reflexie wordt; het denken wordt
zozeer met zijn 'aardsheid' geconfronteerd, dat het op zoek gaat naar een
uitgangspunt, een woonplaats. Denken en wonen worden correlatieve begrippen. De malaise van het wonen hangt direct samen met die van het denken en
omgekeerd. Wonen is nog slechts mogelijk als denkend en vooruit-denkend
wonen; het denken kan slechts een wonend denken zijn.
Dit is zo voor het eerst in de geschiedenis. Steeds is het denken heilig in het
wonen geborgen geweest. Het oefende zich uit binnen dit veilige kader en was
ook een beveiliging voor dit kader. Nu het denken zich uit zijn statische geborgenheid tot een dynamisch perspectief heeft bevrijd, is ook het wonen op de
helling komen to staan. Of is het omgekeerd in zijn werk gegaan: is het denken
uit zijn statische geborgenheid bevrijd omdat de traditionele woonstructuur
werd doorbroken? Hoe dan ook, het feit dat wij er ons van aan het bewust
worden zijn dat er een fundamentele dialectie!_ bestaat tussen denken en
wonen, verklaart waarom de standpunten van twee recente Nederlandse wij sgerige studies over het wonen: de ene, Filosofie van het wonen, door prof. dr.
L. Vander Kerkenl, de andere, Wonen als levensvraag, door prof. dr. F. Ph. A.
Tellegen2, zo ver uiteen kunnen liggen.
L. Vander Kerken denkt wonend. In zijn 'woord vooraf' bijvoorbeeld wijst hij
de (ideale) omstandigheden aan waarin zijn boek het best gelezen kan worden:
in een rustige kamer van het huis. Het denken gaat hier uit van een ideaal dat
zich niet of nauwelijks bewust is van zijn historische gebondenheid, integendeel
1 De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1965, 130 pp., 120 Fr. Een fragment uit dit
boek, Mensen op rein, verscheen in Streven, nov. 1964, pp. 117-129.
2 Wetenschappelijke Uitgeverij (Pantoskoop), Amsterdam, 1965, 206 pp., 255 Fr. Enkele
themata uit dit boek behandelde prof. Tellegen in Streven: Bezichtiging van de pen en de
pan, mei, 1963, pp. 723-727; Op zoek naar de gestalte van een functionele wereld, februari
1964, pp. 442-447; Wonen als trefwoord, juni, 1964, pp. 825-834.
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die gebondenheid als een universeel gegeven impliceert. Het begrip wonen is
de projectie van een denken dat de eigen beperkte woonsituatie waaruit het
ontstaat, in zoverre negeert als het er een absoluut gegeven van maakt. Het
denken zelf bepaalt dus goeddeels het fenomeen, „waarvan het een vruchtbare
verheldering en denkbare ontvouwing van zijn zin" wil zijn. Tellegen daarentegen denkt vanuit de concrete, historische woonervaring. Hij woont denkend
in een snel evoluerende, gemeenschappelijke geschiedenis. Wonen is voor hem
geen ideaal, maar een levensvraag. „Vandaar dat bij de behandeling ervan de
persoonlijke geaardheid van de auteur, zijn levensgezellin en de huiselijke
omstandigheden — die kleine combo waarin men gezamenlijk harmonie zoekt
met het leven en met wonen
mede een rol spelen".
Voor we deze twee studies iets nader bekijken, wil ik er echter nog twee andere
bij betrekken: Der Wohnraum, door Dr. med. Fr. Fischer3, en Die Kunst zu
Hause zu rein, een verzamelwerk van elf kortere bijdragen 4. Door hun specifieke analyses van de woonervaring stellen deze boeken de filosofische vraag
naar het wonen nog scherper. Fischer, die regelmatig met woonproblemen
geconfronteerd wordt als psychiater, analyseert systematisch de verschillende
dimensies van de woonruimte „die omwille van hun multi-dimensionaliteit
buiten het bereik van de wetenschappelijke mogelijkheden liggen" (A. Silbermann). Hij verdeelt de ruimte in verschillende velden, die hun betekenis krijgen
door het feit dat zij voor- of achtergrond of midden zijn, links, rechts of in het
midden liggen, zodat een ruimte gekenmerkt kan worden door negen velden
die elk hun eigen inwerking hebben op de psyche van de mens. De horizontale
indeling wordt verder gecompliceerd door de ruimte-begrenzende vakken, door
de vorm van de ruimte, door Licht, kleur, geluid en door de beleving hiervan
door een of meerdere individuen. Al deze elementen vinden we terug in de
filosofische synthese en fenomenologische beschrijvingen van Vander Kerken,
zodat het observatiemateriaal van Der Wohnraum een goede inleiding en aanvulling is op de Filosofie van het wonen.
Het tweede boek sluit nauwer aan bij dat van Tellegen. Elf auteurs, twee
sociologen, twee architecten, een criticus, een filosoof, een filoloog, twee psychiaters, een jurist, onderzoeken het hedendaagse wonen, beter, het onbehagen
omtrent het wonen, de onmogelijkheid voor de mens zich thuis te voelen. Hier
worden de filosofische reflexie en de psychiatrische analyse in de wereld van
vandaag gesitueerd. De complexe verhoudingen worden blootgelegd waaraan
de woonproblematiek lijdt in een tijd waarin het persoonlijke milieu steeds
groter en de wereld steeds kleiner wordt: een tijd waarin steeds meer mensen
over voldoende vrije tijd beschikken om de leegte van hun bestaan te gaan
ontdekken. Samen vormen deze elf bijdragen een indrukwekkend en stevig
geargumenteerd requisitoir tegen de niet meer te verantwoorden woonsituatie
waarin de mens zichzelf gebracht heeft en een pathetische oproep tot bewustwording en ernstige aanpak. De mens van vandaag heeft de slag om een bewoonbare wereld verloren: hij woont niet meer, hij moet zich laten wonen
3 Verlag fur Architektur, Zurich-Stuttgart, 1965, 76 pp., Zw. Fr. 19,—.
4 Piper Verlag, Munchen, 1965, 164 pp., DM 7,80.
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door mensen die bouwen zonder aan wonen te denken, met een souvereine
minachting voor de menswetenschappen (A. Mitscherlich), of die met argumenten werken welke ze, in plaats van ze uit een analyse van de werkelijkheid te
halen, afgeschreven hebben uit de receptenboeken van de medicijnmannen van
de jaren 1933 (E. Fraenkel).
Wonen als ideaal
Tellegen sluit nogal direct aan bij de ervaringen die in Die Kunst zu Hause zu
sein worden beschreven. Vander Kerken staat er schijnbaar heel ver van af.
Bij nader inzien wordt het echter spoedig duidelijk dat ook hij er meer mee
van doen heeft dan men aanvankelijk zou vermoeden. Hij doet niets anders
dan het ideaal uitspreken dat op iedere bladzijde van het Duitse boek als een
schrijnend gemis is verzwegen. Zijn wonen buiten de geschiedenis blijkt wonderwel overeen te stemmen met de behoefte aan wonen die er op zoveel verschillende wijzen wordt geconstateerd. In dit verband is het bijvoorbeeld
typisch dat wonen en huis voor hem van meet af aan correlatieve begrippen
zijn: „het huis is de meest aanschouwelijke vorm waarin dit wonen zich voordoet"; zijn boek had evengoed een filosofie van het huis kunnen heten. En
onder huis wordt hier dan verstaan het individuele huis, waar men zich eens
en voorgoed vestigt, liefst nog het huis waarin ook het voorgeslacht reeds
woonde en het nageslacht nog thuis zal zijn, het huis waar men geboren is en
waar men sterven zal; het vaste en onvervreemdbare midden van het leven;
het huis waarvan, blijkens een analyse in Die Kunst zu Hause zu sein, in de
schlagerliteratuur wordt gedroomd. Hoe het in de hedendaagse wereld met het
huis en met relatie van de mens tot dit huis ook gesteld is, Vander Kerken
aarzelt niet het huis als een noodzakelijke categorie van een menswaardig
bestaan te beschouwen.
De kern van zijn beschouwingen vat hij samen met een zin van Levinas, die in
Totalitg et Infini het huis beschrijft als „de noodzakelijke inkeer voor de mens
opdat de natuur zou kunnen voorgesteld en bewerkt worden, opdat zij zich
alleen maar als wereld zou aftekenen". Uitgaande van het ergens van de geest
opmerkelijk is reeds dit idealistische uitgangspunt wordt de aarde als
woonplaats voor de mens ontdekt: de mens bewoont de aarde. Deze is echter
niet alleen voorwaarde, maar ook bedreiging van zijn bestaan. Bouwend, door
bevordering of omvorming van wat er is, maakt de mens de aarde bewoonbaar. De mens moet zelf aan de natuur de mogelijkheid meedelen om menselijk
in haar te kunnen verblijven. „Dit doet hij door in de hem omgevende natuur
zijn eigenheid te projecteren, door deze eigenheid concrete gestalte te geven
buiten hem. En daar de mens zelf ook behoort tot de wereld waarin hij leeft,
er deel van uitmaakt, maar er dan toch alleen maar 'deel' van uitmaakt, en
daar anderzijds de individuele mens of de in beperkte gemeenschap wonende
mens zich ook nog van andere mensen onderscheidt, zal dit gestalte-geven niet
zo maar de wereld tot menselijke bewoonbaarheid verhef fen, doch slechts
binnen deze wereld een omschreven oord van bewoonbaarheid scheppen en tot
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woonplaats inrichten: hij zal zich een woning bouwen, een huis. De wereld
wordt maar bewoonbaar voor de mens wanneer deze zich in die wereld een
eigen woonplaats inricht, een eigen woning bouwt. De eigen woning is de hem
noodzakelijke bemiddeling tot het bewonen van de wereld, en van een wereld
die door de haar bewonende mens pas tot wereld wordt voor de mens".
De ontvouwing van deze dialectiek, „tot in de uiterste concretie van het fenomeen", maakt ook de zwakke plekken ervan zichtbaar. Niet alsof er in dit
boek geen strenge consequentie zou heersen, alsof de auteur het zich met de
sierlijke ontvouwing van zijn dialectiek gemakkelijk zou maken. Wel wordt
bier of daar wet eens een deductie uitgevoerd die veel verder gaat dan men
zou verwachten, bijvoorbeeld wanneer ineens de conclusie valt dat het authentieke huis het huis is dat voorgoed als het eigen huis wordt bewoond. Deze
ontsporingen van de dialectische methode zitten echter, geloof ik, vast aan een
dieper tekort van het uitgangspunt zelf. Het is niet gemakkelijk om dit tekort
precies aan te duiden, te meer omdat de auteur in de loop van de ontwikkeling
voortdurend alle affirmaties die eenzijdig dreigen te worden, zelf corrigeert.
Maar deze correcties volstaan niet om de fundamentele lijn van de gedachtengang recht te trekken.
De bezwaren ertegen kunnen tot twee wezenlijke punten teruggebracht worden:
1) heel de dialectiek wordt opgebouwd vanuit het als autonoom gepostuleerde
individuele bewustzijn, 2) samenhangend hiermee ontbreekt een werkelijke
integratie van de historiciteit in deze dialectiek.
Ongetwijfeld betrekt Vander Kerken de gemeenschap in zijn wonen. Hij zegt
zelfs uitdrukkelijk dat „de menselijke wereld geen ontwerp is van het singuliere
subject, maar van alle subjecten samen: zij is een intersubjectieve structuur die
weliswaar door geen enkel subject op identieke wijze beleefd wordt, maar die
anderzijds toch elke subjectieve verscheidenheid van belevingsmodaliteit in
eenzelfde — voorzeker nimmer voltooide, nimmer definitief omschreven,
steeds potentiele — eenheid omvat". Dit wordt echter als het ware slechts
terloops geconstateerd, het is een van die correctieven waarop ik zojuist zinspeelde. De intersubjectieve relatie lijkt me niet constructief in de aanschouwelijkheid en de opbouw van de bewoonbare wereld betrokken te zijn. Primair
is de relatie van individu tot wereld, van individu tot individuele woning.
Slechts in deze relatie wordt ook het andere individu herkend. En dat is van de
kant van de filosoof van de Menselijke liefde en vriendschap 5 toch wel enigszins verwonderlijk. Daar schreef hij immers dat het de verdienste van de
moderne filosofie is, dat zij het probleem van de socialiteit ernstig gesteld
heeft. Bovendien blijkt uit zijn boek over het wonen zelf al evenzeer, dat het
wonen fundamenteel niet kan gezien noch beleefd worden als een individuele
aangelegenheid: er wordt hier immers over wonen gesproken in een taal (waarin dit boek als in zijn element baadt) en taal is wezenlijk intersubjectief (en
historisch). In de dialectiek wordt deze dimensie van de taal echter over het
hoofd gezien. Taal is „de onmiddellijke belichaming van het denken, dat zich
5 L. Vander Kerken, Menselijke lief de en vriendschap, Uitg. Patmos, Antwerpen, 1962.
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trouwens pas in die belichaming tot stand brengt". Ook hier schemert de neiging door, het denken een te grote individuele autonomie toe te kennen, de
taal, zoals de woning, als een schepping van de individuele persoon op te
vatten. Zoals Tellegen opmerkt, „bevindt, wie zich wijsgerig gaat bezinnen op
het menselijke bestaan, zich al in een menselijke wereld".
Ook Vander Kerken weet „dat de huizen die wij nu bewonen het voorlopig
eindresultaat zijn van een eeuwenlange evolutie". Maar in het geheel van het
boek geeft dit eindresultaat de indruk niets anders te zijn dan de vrucht van de
individuele in- en uitkeer tussen huis en wereld, zonder dat dit in- en uitgaan
aanleiding geeft tot een waarachtige historiciteit. Van de rol welke de historiciteit speelt in Vander Kerkens dialectiek, moeten we hetzelfde zeggen als van
die van de gemeenschappelijkheid. Er wordt gesproken over de tijdelijkheid
van de ruimtelijk verschijnende mens. Het feit dat de mens altijd 'ergens'
woont, impliceert reeds historiciteit: 'ergens' wil zoveel zeggen als 'voortdurend
ergens anders'. Het Rubenshuis te Antwerpen bijvoorbeeld is niet meer hetzelfde als in de zeventiende eeuw „omdat het 'ergens' van het Rubenshuis, als
concrete, actuele menselijke werkelijkheid, door heel andere verhoudingen tot
heel het menselijke 'zich ergens bevinden' bepaald wordt". Maar verder schijnt
deze historiciteit in de dialectiek geen wezenlijke rol meer te spelen. Het tijdsbegrip dat hier ontwikkeld wordt, komt grotendeels neer op een kosmologische,
ruimtelijke tijd, gekenmerkt door een eeuwige terugkeer naar de eigen oorsprong. Een reele historische ontwikkeling van de relatie van mens tot woning
schijnt in dit kader niet te passen. De enige evolutie welke deze dialectiek kent,
is die van een geleidelijke, graduele verwezenlijking van het als uniek voorgestelde 'ideale wonen'; de min of meer volmaakte realisering van een soort
aprioristische categorie, die uit de fenomenen wordt afgeleid. Een nomade
bijvoorbeeld kan niet volwaardig wonen: zijn tent is slechts een voorvorm van
de echte woning. De evolutie van het hedendaagse wonen naar een nieuw soort
nomadendom kan dan ook slechts afgewezen worden als het verloren gaan van
de kunst om echt te wonen. Slechts helemaal tegen het einde van het boek, in
een niet heel gracieuze wending van de gedachtengang, verschijnt de moderne
nomade, de 'clochard metaphysique' — Vander Kerken noemt hem de pelgrim
— als „symbool in aardse horizontaliteit van zijn transcendente tocht naar het
Absolute". Deze interpretatie situeert de pelgrim echter weer onmiddellijk in
een statisch wereldbeeld, waarin van een eigenlijke structurele groei geen
sprake kan zijn. Ze ontneemt hem zijn functie in de immanente evolutie van
het begrip zelf van het wonen. In tegenstelling met Vander Kerken zie ik in het
pelgrimsideaal geen verwijzing naar een transcendentie over het aardse wonen
heen, maar een voorstelling van wat het historische wonen nu in deze tijd
geworden is, een wonen dat van „de statische materialiteit die alle dingen des
geestes bedreigt" is bevrijd en niet zozeer meer een labiele gevestigdheid en
gebondenheid aan een plaats in een ruimtelijke kosmos is, maar een beweeglijk
samenzijn en samenwerken met mensen in een heel concrete, zich spiritualiserende of humaniserende historiciteit.
Het merkwaardige nu is, dat deze naar mijn gevoel vrij fundamentele kritiek

788

Geert Bekaert

het boek van Vander Kerken slechts gedeeltelijk raakt. Ergens overschrijdt het
deze kritiek, ergens is het er onverschillig aan. Nauwkeurig omschrijven waarom dit zo is, is echter nog moeilijker dan het formuleren van de kritiek. Misschien kunnen we volstaan met een citaat uit Die Kunst zu hause zu sein. In
zijn analyse van de manier waarop over het huis gedroomd wordt in de schlagerliteratuur noteert W. Berghahn: „De lofprijzingen van het heilvolle leven in
het huis zijn beslist irreeel, maar daarom nog niet werkelijkheidsvreemd: zij
ontwerpen geen wereld op zichzelf, geen zuiver fantasieprodukt, maar slechts
een 'Gegenbild zur Wirklichkeit' ". In de idealistische affirmatie van het woonideaal, in de stille verheerlijking van de zin van het gewone, dagelijkse bestaan,
van het vermeiend-berustend bij-zich-zijn temidden van een dynamische evolutie die haar eigenlijke gerichtheid, nl. de menselijke persoon, vaak over het
hoofd ziet, ligt de actualiteit van dit boek. Het kan de bouwers van de nieuwe
wereld leren dat ze bouwend ook moeten wonen, d.w.z. weten waarom ze
bouwen en waaraan ze bouwen. „Het bouwen der aarde heeft iets contemplatiefs".
Wonen als levensvraag

Onze kritiek op de filosofie van Vander Kerken ligt impliciet vervat in de
manier waarop Tellegen het probleem aanpakt. Zijn denken gaat niet uit van
een nog onbepaald 'ergens van de geest', maar van concrete, historische levenservaringen. Hij plaatst geen abstract woonideaal tegenover een snel veranderende wereld, maar wil de existentiele woonbehoefte, die door Vander Kerken
geanalyseerd wordt, op haar echtheid en mogelijkheid toetsen; hij doet dit met
het oog op de eisen van een nieuw samenlevingsbestel, dat zijn uitdrukking vindt
in een nieuw wereldbeeld en een nieuwe wereldgestalte. Hij weet eigenlijk niet
wat wonen is, wat het vroeger geweest is of altijd moet zijn. Wonen is een
levensvraag die telkens opnieuw een antwoord moet vinden in een gemeenschappelijke menselijke geschiedenis.
Die geschiedenis kan niet verkend worden buiten de wetenschappen om. De
hoofdbekommernis van dit boek schijnt to zijn een wijsgerige bezinning op de
gegevens welke de wetenschap ons aan de hand doet. Op het einde van zijn
verantwoording, waarin hij niet Levinas, Heidegger of Bachelard citeert, maar
K. Marx, H. Arendt en Husserl, schrijft Tellegen: „In dit boek wil schrijver
aan een concreet voorbeeld laten zien, hoe wetenschappelijk onderzoek bijdraagt tot de wijsgerige behandeling van een vraagstuk en hoe het wetenschappelijk onderzoek daarbij tot zijn recht komt". En deze relatie wordt verder nog
verduidelijkt: „Wereldgestalte en wereldinrichting presenteren zichzelf niet langer als een gegeven waarvan de wijsgeer de sociale, respectievelijk politieke
structuur onderzoekt en uitspraken doet over het menselijke handelen erin.
Wereldopbouw wordt opdracht voor de mens en het wijsgerig-wetenschappelijk inzicht kan daaraan de richtlijn geven, de maatstaf voor de vorm
Daarmee is het menselijk bewonen van de aarde, het bouwen van een duurzame en bevredigende menselijke verblijfplaats opgenomen in de opdracht van
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de wijsgeer". — „Het trachten te wonen in een historisch gegeven vestigingsvorm verschilt van het opbouwen van een bewoonbare wereld en het feitelijke
samenwonen erin".
Filosofie wordt hier m.a.w. een vorm van prospectieve reflexie, die de menselijke betekenis onderzoekt van de manier waarop de gegeven en de te ontwerpen woonvorm zich tot elkaar verhouden. Wat de methode van zijn onderzoek
betreft legt Tellegen al zijn kaarten op tafel. Alle wegen die zijn persoonlijk
denken gevolgd heeft, ook al blijken het achteraf dwaalwegen geweest te zijn,
worden nauwkeurig beschreven. Dit is dus een heel ander proces dan de coherente en samengehouden gedachtengang van Vander Kerken. Tellegens boek
bevat dan ook heel veel waarvan het niet heel duidelijk wordt hoe het bijdraagt
tot een verheldering of zelfs maar een stoffering van het eigenlijke onderwerp:
de wetenschappelijke opbouw van een leefgebied. Ik denk hier dan aan de
analyses van het vierde en vijfde hoofdstuk: 'wonen op het land en wonen in
de stad' en 'de Europese stad en haar ondergang', die niet veel meer zijn dan
een gecommentarieerde lectuur, te summier om wetenschappelijk bevrediging
te schenken. Daarmee wil niets gezegd zijn van Tellegens methode, maar hij
heeft ze m.i. zelf niet zo heel goed verdedigd. Het gebruik dat de filosoof bier
van de wetenschap maakt, laat zien hoe moeilijk hij er toegang toe krijgt.
Maar ook zo blijft zijn analyse van de hedendaagse woonsituatie al haar waarde behouden. De argumenten welke gehaald worden uit een rechtstreekse en
door iedereen te achterhalen observatie, zijn overtuigend genoeg.
Opmerkelijk is dat Tellegen doorlopend een beroep moet doen op nieuwe
begrippen, die dan meestal nog begrippenparen zijn: de kleine en de grote
kring (en niet individu-gemeenschap), leefgebied en woning (en niet wereld en
huis), ineengebonden en uiteengelegde wereld (en niet de aarde woonplaats van
de mens). Dit laatste begrippenpaar slaat op de tegenstelling tussen het wonen
zoals we dat uit de geschiedenis en de culturele antropologie kennen en het
hedendaagse wonen. Meteen wordt hier dus de historische dimensie in de
analyse betrokken. De vraag die Tellegen stelt, is eminent historisch. Is met het
uiteenleggen van een ineengebonden wereld het wonen van de mens onmogelijk
geworden? Wonen was tot nog toe immers juist het ineenbinden van een
wereld: de wereld die vanuit een midden, een definitieve woonplaats, werd
geordend en bewoonbaar gemaakt. Dit midden was de heilige plaats, de plaats
waar het contact met het heilige tot stand was gebracht 8. Zich vestigen, wonen,
betekende vanuit de heilige plaats de wereld tot wereld maken, vanuit het
heilige middelpunt ineenbinden. Ineengebonden wonen noemt Tellegen ook
mythisch wonen: de mens woont in een midden, hij leeft vanuit een microcosmos in een macrocosmos. En hierin herkent men dan weer het kosmologische
wonen van Vander Kerken.
Men zou verwacht hebben dat Tellegen in verband met het mythische wonen
nader zou zijn ingegaan op de boven vermelde begrippenparen van de kleine
en de grote kring, van woning en leefgebied, omdat juist deze in de historische
6 Cfr. P. Antoine, Is een kerk een sacrale plaats? in Streven, maart 1967, pp. 584 - 594.
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ommekeer van ineengebonden naar uiteengelegde wereld zulk een grote rol
spelen. Hij gaat de kwestie nu echter van een heel andere kant bekijken: vanuit
de tegenstelling tussen wonen op het land en wonen in de stad, die voor hem
twee specifieke levenswijzen zijn en het eeuwenoude kader vormen dat nu
verlaten wordt. Het onderzoek naar deze tegenstelling verschaft echter maar
weinig licht in het fundamentele probleem dat in het boek gesteld wordt; de
voornaamste bijdrage ervan is, dat het „bepaalde meningen ontmaskert als
vooroordelen".
Het onderscheid tussen wonen op het land en wonen in de stad lijkt mij alleen
van belang te zijn in zoverre de stad „gegeven is als begin van een ontwikkeling die, op basis van sociaal-economisch-technische vooruitgang, voert naar
de hedendaagse functionele wereld en de verstedelijking ervan", m.a.w. in
zoverre de stad als voor-vorm van een uiteengelegde en het dorp als worm van
een ineengebonden vestiging beschouwd kan worden, hetgeen historisch niet
gemakkelijk waar te maken is. Uit Tellegens gedachtengang zelf wordt het
duidelijk, dat de hedendaagse evolutie van het wonen niet primair bepaald
wordt door de tegenstelling tussen stad en land, maar door die van het mythische tot het geseculariseerde wonen. Kenmerkend voor het hedendaagse leefgebied is, dat „het vastgelegde ideale beeld consequent vervangen wordt door
de keuze uit realiseerbare mogelijkheden door betrokkenen". — „De gehele
mens is niet langer grondgebonden — agrarisch of stedelijk — maar het menselijk functioneren wordt grondgebonden....In zijn verschillende functies is
de mens grondgebonden, omdat de functies zelf dat meebrengen. Maar de
gehele mens wordt mobiel. Vooreerst in deze betekenis, dat hij voortdurend
heen en weer moet gaan tussen de onderscheiden gebieden; verkeer dat niet te
onderscheiden is van vervoer. Vervolgens in een andere betekenis, namelijk
dat hij in beginsel keuzemogelijkheden krijgt in zijn vestiging. Tenslotte is
wonen een van de vele wijzen van menselijk functioneren geworden, en de
wonende mens werd mobiel . Bij deze vestigingsvormen leven wij, mensen,
eigenlijk in de mazen van voorzieningsnetten, allereerst van het wegennet dat
van voetgangerspad tot internationale autoweg reikt. En daaraan moeten de
netten van energievoorziening, van water-aan- en afvoer en dergelijke worden
toegevoegd".
Dit is de nieuwe gegevenheid waarin de vraag naar de betekenis van het menselijke wonen opnieuw gesteld moet worden. Die vraag kan als volgt worden
geformuleerd: geldt de woonfilosofie van Vander Kerken nog in de nieuwe
structuur van onze wereld? Fundamenteel wel, zou Tellegen antwoorden, als
die filosofie wordt losgemaakt van een al „te materieel idee van het materiele",
die bijvoorbeeld het huis identificeert met grondgebondenheid. „A home is not
a house" (R. Banham). Ook Tellegen stelt dat de mens de wereld slechts kan
bewonen vanuit een milieu. „Milieu behoort in beginsel bij wereld, maar wij
hebben het vergaand ervan losgemaakt.... Wereld en milieu in de vestigingsstructuur van leefgebied (uiteengelegde wereld) verschilt formeel van wereld en
milieu in vroegere vestigingsstructuren. In vroeger tijden behoren wereld en
milieu bij elkaar; een ander midden betekent een andere wereld. Dat berust op
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de mythische binding van de kosmos en haar midden, de kosmogonie .... In
de uiteengelegde wereld is principieel sprake van vele milieus die berusten op
een algemeen geldende indeling van menselijk leven". Dit brengt de auteur dan
tot de belangrijke conclusie: „De functionele grondbestemming impliceert dat
de mens overal milieu vindt, een midden als sociaal wezen — ontmoeting in
velerlei verband — en een midden als cultureel wezen inrichting en uitrusting, die telkens aan andere vormen van samenzijn beantwoorden".
De nieuwe mobiliteit kan ervaren worden als bevrijding, als overwinning van
de binding aan een plaats en het daarmee gegeven milieu. Maar de keerzijde
van de medaille is er eveneens: men moet zich telkens kunnen vestigen, thuis
raken. Als Tellegen echter deze behoefte met argumenten gaat staven, wordt
zijn betoog bepaald zwak. Het komt er in hoofdzaak op neer dat kind en
bejaarde op een woning aangewezen zijn. Immers, alleen de produktieve, creatieve mens kan zich volgens Tellegen in de nieuwe vestigingsstructuur volledig
thuis voelen. Als dit echter waar is, dan krijgt Vander Kerken impliciet gelijk:
dan is de nieuwe vestigingsvorm te veroordelen als niet-menselijk.
Met Tellegen en Vander Kerken geloof ik dat de vestiging van de wonende
mens als huiselijke geborgenheid en vrijheid, dat menselijk wonen als geheelmenselijke aanwezigheid van de mens in de wereld beslist noodzakelijk en
wezenlijk is. In die zin moet men blijven spreken van een levensomvattend
wonen, van de woning als aanschouwbare bemiddeling van het bij-zich-zijn
van de mens. Maar moet men dan ook niet stellen dat door de nieuwe verhouding van mens tot wereld, tot natuur, tot de dingen waarmee hij zich omringt,
de menselijke woning even mobiel geworden is als de mens zelf? Kan het
algemene milieu waarover Tellegen het heeft, niet zo uitgebouwd worden,
dat ook daarin overal plaats is voor 'huiselijke intimiteit'? Ik zou zelfs nog
verder durven gaan: wordt, door het veralgemenen van de voorwaarden van de
intimiteit, de intimiteit niet van heel wat van haar traditionele bindingen
bevrijd? Ik heb de indruk dat sommige van Tellegens affirmaties, over het
'geboorte- en sterfhuis' bijvoorbeeld, niet helemaal passen in de prospectieve
kijk die hij elders sterk geargumenteerd ontwikkelt. „De mens-in-de-kleinekring, de meest permanent gebonden samenlevingsvorm, gaat rond in een leefgebied, kiezend uit de hem geboden mogelijkheden en veelal veranderend van
woonplaats om redenen die extrinsiek zijn aan het wonen zelf". „De mens
komt te leven in een wereld waarin hij althans idealiter — door geen enkel
bindend gegeven vanuit de vestigingsstructuur wordt verhinderd zijn eigen
toekomst te kiezen, zichzelf te ontwerpen, zowel in het arbeidsleven als in dat
van de vrije tijd. Het is duidelijk, dat een dergelijke wereld een bestel van voorzieningen moet insluiten, niet alleen in de betekenis van hulp voor allen in
onvoorziene noden en behoeften, maar in de verdergaande betekenis van het
beschikbaar zijn van concrete mogelijkheden voor de vrije menselijke keuze".
Aan deze wijsgerige conclusies zit direct een aantal vergaande gevolgen vast
voor de concrete organisatie en opbouw van het leefgebied. Op enkele ervan
gaat Tellegen zelf in. Belangrijk is de vraag die hij stelt naar de verschijning,
de gestalte van een functionele wereld, de gestalte van „de wereld als werkstuk
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van de mens". Daarin zal de industriele produktie een steeds voornamer rol

spelen. „Industriele vormgeving voorbeeldig noemen voor de gestaltegeving
aan de nieuwe wereld, berust op de overweging, dat wetenschappelijke beschrijving en technische constructie alleen dan een wereld kunnen bouwen,
wanneer de analytische wetenschap en de uit werkende onderdelen samenstellende techniek verenigd worden met het synthetische vormgeven, met het
denken vanuit het geheel, vanuit de mens, die de wereld bewoont. De wereld
bestaat niet uit werkingen, al dan niet op elkaar afgestemd, maar uit dingen
— evenzeer als de mens niet een bundel functies is, maar een lichamelijk, actief
wezen dat zich met dingen omringt en zich ervan bedient en dat zichzelf is in
de omgang met de dingen". En in de omgang met de natuur, waartegenover
hij eveneens in een nieuwe verhouding is getreden: ,,natuur die zichzelf stelt,
wordt vervangen door natuur als deel van de menselijke wereld". De mens
domineert de natuur en „dit domineren van de zich vestigende mens over de
natuur brengt ook mee, dat in beginsel elke vorm van vestiging in haar gestalte
gaat spreken van openheid, van deel te zijn van de wereld, waarin alien rondgaan". „Wonen is, historisch relatief gesproken, binnen de menselijke vrijheid
gekomen. De mens kiest zijn woonplaats in een leefgebied, daar waar aan de
voorwaarden tot wonen is voldaan".
Deze laatste citaten heb ik bij elkaar gezet om even te laten zien hoeveel
verschillende aspecten er in de uiteenzetting van Tellegen aan bod komen.
Kritiek hierop zou detailkritiek moeten worden en daarvoor is dit artikel reeds
al te lang. Wat in de eerste plaats beiangrijk is, is dat Tellegen het probleem
van het wonen op een nieuwe, naar mijn gevoel op de enig juiste manier heeft
gesteld. En dit is ongeveer het enige wat op het ogenblik mogelijk is. Hij sluit
het denken niet af. Hij zet op weg, de juiste weg dan.
Op het einde van zijn boek geeft Tellegen ook enkele illustraties. „Bij een wijze
van filosoferen en een onderwerp waarin ook de gestalte van de wereld is
betrokken, past het wet het woord aan te vullen met het beeld. Wellicht kunnen
beelden in het betoog iets binnenbrengen, waartoe het woord alleen niet in
staat is". Ook de keuze van de beelden nodigt uit tot een kritische analyse.
Zo wordt bijvoorbeeld ook in de illustraties de tegenstelling tussen 'wonen op
het land' en 'wonen in de stad' of tussen 'wonen in de feodaliteit' en 'wonen in
de commune' bedrieglijk voorgesteld. Wat ik aanstipte met betrekking tot de
integratie van de wetenschap in de filosofie kan ik hier echter herhalen: het
invoeren van een nieuwe denkmethode is belangrijker dan het voorlopige
resultaat waartoe ze komt.
Zoals Tellegen wil ik ook het laatste woord geven aan het beeld, een voorbeeld
waarin de mogelijkheden van wonen in een uiteengelegde wereld tot een hoge
graad van waarschijnlijkheid werden opgevoerd: het Wohnort Halen bij Bern,
van 1954 tot 1961 ontworpen en gebouwd door de architectengroep Atelier 5.
Als wooncomplex is het siechts een fragment van de uiteengelegde wereld,
maar een fragment waarin de verschillende aspecten van een actueel wonen en
van een prospectief denken over het wonen een harmonische oplossing hebben
gekregen. Houdt men rekening met de bijzondere omstandigheden waarin dit
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Wohnort werd gebouwd, dan kan men er een geldige gestalte in herkennen
van een algemeen leefgebied, waarin de mens-in-de-kleine-kring kan rondgaan
en thuisraken. Het laat zien hoe het algemene menselijke woonmilieu zich naar
de omstandigheden kan diversifieren zonder zijn algemeenheid op te geven.
De ontwerpers zelf heeft het ideaal van de traditionele vestigingsvorm van
voor de industriele revolutie voor ogen gestaan, en dit is er wel enigszins aan
te merken, echter niet in die mate dat de waarachtigheid van het hedendaagse
wonen er erg onder lijdt. Van de traditionele vestigingsvorm hebben ze alleen
die elementen overgenomen die nog geldigheid bezitten en die aan het wonen
in een functionele wereld weer zijn voile menselijke betekenis geven. In deze
gestalte wordt de tegenstelling tussen het denken van Vander Kerken en Tellegen opgeheven en wordt een weg gewezen waarop ook de vele technische
moeilijkheden in de opbouw van het nieuwe leefgebied overwonnen kunnen
worden.

Auschwitz, een demasque
M. A. Lathouwers

In zijn aan de verschrikkingen der Duitse vernietigingskampen gewijde roman
vertelt Ilja Konstantinowskij, dat een „groot en gevoelig
schrijver" hem eens zei: „Waarom zou men daarover schrijven, wanneer er in
het leven zoveel poezie is, zoveel onbekends en schoons? . . . De kunst doorvorst
het mensenhart, de geheimzinnige bewegingen en trillingen van de ziel, die hem
de natuur en zichzelf leren begrijpen . . . Maar de massamoord is geen thema
voor de kunstenaar. Om dat uit te beelden zijn middelen en manieren nodig die
de kunst nog niet kent en die wellicht ook nimmer bekend zullen worden. De
mens beschikt slechts over beperkte reactie-media en over een beperkte woordencapaciteit. In een onmenselijke situatie vermogen die niets . . . De kunst
houdt zich met de mens bezig; maar wat in Auschwitz geschiedde, heeft niets
menselijks meer"1.
Hier is, bij monde van een niet nader genoemd auteur, een houding gegeven
die men tegenover Auschwitz kan aannemen: de houding van de verdringing,
de verleidelijkste en zeer waarschijnlijk ook meest gekozen houding. Men vlucht
in een visie op de werkelijkheid waarin voor Auschwitz geen plaats is, en wenst
die visie niet verstoord te zien. Men verkiest een halve werkelijkheid die te
begrijpen en te verdragen is, boven een hele werkelijkheid die noch te begrijpen
noch te verdragen is.
Ilja Konstantinowskij weigert te vluchten in deze halve werkelijkheid. Hij
weigert iedere visie waarin ook dit meest absurde en verschrikkelijke tenslotte
niet volledig is verdisconteerd. Wat in Auschwitz geschiedde, weet ook hij,
„had niets menselijks meer". Maar even zeker blij ft, dat „dit onmenselijke
geschiedde met mensen en dat het mensen waren die het uitvoerden". Daarom
kan noch mag men zich onttrekken aan een confrontatie met dit absurde, al
beangstigt dit vis-a-vis ons ook nog zo en al lijkt het nog zo uitzichtloos, zolang
het antwoord niet gegeven is op deze vraag, die Konstantinowskij hier tot zijn
anonieme gesprekspartner richt: „Waarom, mijn waarde onderzoeker van de
mensenziel, waarom deden ze dat?"2.
Een dergelijke confrontatie nu zoekt Konstantinowskij bewust in zijn hierboven
genoemde, als in koortswaan geschreven roman. Het is een indringend verslag
geworden van de geestelijke ommekeer die zich in de schrijver voltrok ten over1 Oktjabrj 4, 1965, p. 113.
2 T.z.p.
De verjaringstermijn
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staan van de verschrikkingen van Auschwitz. Konstantinowskij heeft het volgende verhaal, dat hij aan authentieke gebeurtenissen ontleende en ook heeft
opgedragen aan de hoofdfiguur daarvan, Kristina (de ik-figuur van de roman),
tot uitgangspunt gekozen voor zijn overdenkingen. Een vrouw bezoekt, na achttien jaar, opnieuw Auschwitz en Berlijn. Hier in Berlijn wil ze haar belofte
inlossen, die ze in 1943 in de Pawjak-gevangenis te Warschau deed aan een jong
joods meisje, Stefa. Als door een wonder ontsnapt aan het Ghetto van Warschau, was deze Stefa door een Pools gezin 'opgenomen'. Niet om geholpen te
worden, zoals ze aanvankelijk dacht, maar om verkracht te worden door het
gezinshoofd „omdat men een kind wilde". Na de bevalling wordt ze onmiddellijk uitgeleverd aan de Gestapo, in de Pawjak-gevangenis opgesloten en daar
tenslotte gefusilleerd. In Pawjak vertelt ze haar levensdrama aan Kristina;
haar angst dat haar zoon Adriaan nooit zal weten van haar bestaan en haar
lijden. Het is daarom, dat deze Kristina nu, na achttien jaar, terugkeert naar
Berlijn, waar het betreffende Poolse gezin inmiddels woont. Ze keert terug
om Adriaan in de waarheid in te wijden.
De schrijver ziet zich hier echter voor een taak gesteld die veel verder reikt dan
het geven van een verslag van deze gebeurtenissen. Wat hij — door de beschrijvingen heen — uitspreekt, is een vertwijfelde vraag om antwoord op datgene
waarop geen antwoord mogelijk schijnt zonder direct in het absurde te belanden. Hoe kon dit alles gebeuren? Hoe is hierna nog een geloven in de geschiedenis-als-vooruitgang mogelijk? Heeft deze historie zich niet definitief ontpopt
als een farce, een kwalijke grap? Hoe kan een werkelijkheid waarin geschiedde
wat in Auschwitz plaats vond, niet zinloos zijn?
Konstantinowskij zegt, bij monde van Kristina, al te goed te beseffen, dat alles
wat nog naar een ,begrijpen' zou kunnen leiden aan gene zijde ligt van wat de
wetten der logica tot uitgangspunt heeft: „Ik spreek er al niet meer over, dat
begrijpen betekent: denken, logische gevolgtrekkingen maken. Want wat in
Pawjak geschiedde ging dwars tegen alle menselijke logica in" 3 . Maar juist
daarom reikt deze vraag ook oneindig veel dieper. Juist daarom heeft ze
zozeer wortel geschoten in het bewuste en onbewuste van Kristina, dat ze door
geen gebeurtenissen, door geen 'overwinningen achteraf' en door geen
'herwonnen geluk' nog ooit verdrongen kan worden. „Ik ben niet in staat me
te verzoenen met het verleden, niet in staat om gewoon maar te bestaan. Dat is
iets als een onmiddellijk gevoel, net zoiets als de levensdrang zeif; en ik ben
niet in staat het te overwinnen. Ik kan verstandig en juist leven, deelgenote zijn
van die 'grote zaak' waarmee mijn yolk bezig is, leven uit al zijn zorgen en
moeilijkheden, zijn successen, zijn werkplannen. Maar dat is te weinig! Vooral
wanneer ik naar mijn zoons kijk, begrijp ik dat dit te weinig is. Wat ik gezien
heb, wat ik heb meegemaakt: dit alles leeft in mij nog altijd een onbegrijpelijk
en onbereikbaar leven . . ." 4. „En niemand weet en niemand zal het geloven,
dat, terwijl ik lach en scherts, achter de vensters stilzwijgend diegenen voorbijtrekken die ik toen kende. Ze wachten geduldig. En zelfs na de meest gelukkige
dag, na de meest blijde avond zal ik toch steeds weer hen ontmoeten. Ze bewa3 0.c., p. 88.

4 0.c . , p. 107.
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ken mij ook in die eigenaardige, nevelachtige wereld van de droom, die voor
ieder ander ontoegankelijk is ... In de droom ben ik alleen, alleen... of met
hen . . ."5. „Je ziet, dat je in een afgrond valt, en je weet dat dit een droom is.
Maar de angst bevangt je toch geheel en al en je ligt in het zweet en toch kun
je niet helemaal ontwaken. Zo lag ik ook op het kraambed bij de bevalling van
mijn eerste zoon. Ik lag daar en luisterde naar de angst, naar mijn gedachten
die omhoogkwamen uit de diepten van mijn herinnering . . . Het was als in een
droom, op de uiterste grens van een droom, alsof je een nachtmerrie hebt"6.
Men kan na Auschwitz niet meer in de werkelijkheid geloven als daarvoor.
Auschwitz betekent te zeer een grensoverschrijding in het bewustzijn. Er werd
daar voorgoed een masker van de werkelijkheid afgerukt. „Daar (in Auschwitz) ontdekte iedereen iets waarvan hij voorheen geen vermoeden had. En hij
werd gedwongen erover na te denken. Over alles in de wereld kwam ik tot
nadenken in Auschwitz ..."7.
Maar niet alleen zij die Auschwitz aan den lijve ondervonden, kennen een dergelijke geestelijke ommekeer. In heel de huidige generatie heeft zich, zo merkt
Kristina, een geestelijke en psychische verandering voltrokken, die het haar
onmogelijk maakt nog in de wereld te geloven als voor Auschwitz; een doorbraak, die haar iiberhaupt sceptisch maakt tegenover alle — in het licht van
wat in Auschwitz geschied is voorgoed op hun betrekkelijkheid onderkende —
theoretische visies op het bestaan. „Ik had al eerder opgemerkt, dat er bij veel
hedendaagse jongeren zoiets is. Geen pose en ook geen snobisme, neen, maar
iets alsof zij inderdaad datgene begrijpen, wat gewoonlijk mensen pas begrijpen
aan het einde van hun leven. Maar zij beginnen er hun leven mee. Neen, geen
sceptische gedachten over de vergankelijkheid van het bestaan, over de zinloosheid van de wereld; dat bedoel ik niet. Ik doel niet op ideeen maar op een
instelling, een gemoedsstemming; een bijzondere houding tegenover het leven,
waarbij men niet meer wil redeneren en geen luchtkastelen meer wil bouwen,
doch alleen nog maar wil leven . . ."8.
Het probleem van de schuld

De vraag, hoe dit alles kon geschieden, confronteert de ik-figuur van de roman
— en met deze de schrijver zelf en diens lezers — allereerst met het probleem
van de schuld.
De schuld aan Auschwitz is, dit staat voorop, een menselijke schuld; menselijke
schuld die men zich tegenover het passieve zwijgen van de natuur dubbel
bewust wordt. Vooral rop de plaats waar eens het kamp Auschwitz was, maakt
de naieve blijheid van deze natuur de mens voorgoed duidelijk, dat hij zich
niet achter haar zogenaamde duistere wetten, waartegen hij als mens machteloos zou staan, verschuilen kan. „Een blauwe hemel . . . en in het bos is alles
precies zoals het beschreven wordt in ieder kinderboek. De koekoek roept en
de vlinders vliegen. Er is hier niets bovennatuurlijks en onbegrijpelijks . . .
Maar als men na de oorlog de balans begint op te maken van het 'technische
5 O.c., p. 104.
6 T.z.p.

7 O.c., p. 118.
8 O.c., p. 122.
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resultaat' van deze onderneming, dan blijkt dat hier op deze plaats vier miljoen
mensen werden vernietigd. Een kamp, vier crematoria en vier miljoen mensenlevens"9.
De discrepantie tussen de hier genoemde getallen — vier tegen vier miljoen
voegt onmiddellijk al een nieuw facet aan het schuldprobleem toe; het facet
van de collectieve schuld van al degenen die deze gruwel niet voorkwamen.
„Niemand verhinderde het. Juist hier begint het onbegrijpelijke: waarom
werden zij niet verhinderd?"10. Hoe ligt hier de verhouding tussen collectieve
schuld en persoonlijke schuld? In het bijzonder neemt de schrijver stelling
tegen degenen die zeggen of althans suggereren, dat collectieve schuld op een
punt de persoonlijke schuld op dat punt zou reduceren tot niets. Schuld, stelt
hij, is evenmin als Teed in procenten of te wegen, op te delen in de zin van:
schuld gedeeld door oneindig is nul. Schuld is niet rekenkundig op te lossen
„volgens de vergelijking, waarbij de verantwoordelijkheid omgekeerd evenredig is met de hoeveeiheid mensen die een en dezelfde misdaad begaan". En
wel allereerst, omdat het hier onherhaalbare menselijke individuen betreft, die
van deze collectieve misdaad het slachtoffer werden. „Menselijk bloed en
menselijke wanhoop zijn niet uit te drukken in algebra. Hier is de wiskunde
machteloos. Ook de tranen en het verdriet van een mens zijn onherstelbaar en
niet te vereffenen"11.
Maar er is meer. Want is bij deze collectieve schuld inderdaad alleen maar
sprake van een schuld-door-nalatigheid? Konstantinowskij meent dat de collectieve schuld aan Auschwitz veel en veel dieper reikt. Dat Auschwitz mogelijk was, betoogt hij, kwam omdat ieder in zijn persoonlijk leven, op kleinere of
grotere schaal, precies datzelfde fatale principe huldigde dat tenslotte tot de
genocide van Auschwitz zou leiden. Dit principe is: „voor het welzijn van het
Ik moet de ander wijken". „Voor Tereza's geluk moest Stefa sterven; voor het
welzijn van Duitslands miljoenen andere miljoenen"12 . Zo heeft het falen van
ieder afzonderlijk individu zijn repercussies op het geheel. Zo ziet Konstantinowskij alien als in een netwerk onderling verbonden in de schuld. Zo zijn
miljoenen wezenlijk en persoonlijk schuldig aan de ogenschijnlijk door enkelingen begane verschrikkingen. Meer nog: achter Auschwitz ziet Konstantinowskij
de schuld opdoemen die heel het mensdom gedurende het ganse verleden op
zich geladen heeft en die zich als in een monsterachtige en ononderbroken
kettingreactie voortplantte tot in het heden. Een erfschuld, een erfzonde welhaast in de volste zin van het woord, schijnt Konstantinowskij ten overstaan
van Auschwitz tenslotte het enig mogelijke antwoord op het probleem van de
schuld. „Wat de mens vandaag vreest en wat morgen kan gebeuren, werd
mogelijk dank zij datgene wat gisteren geschiedde . . . De misdaad is iets continu's. Na Auschwitz kwam Hiroshima. En wanneer Hiroshima zonder gevolgen blijft zullen er nieuwe Hiroshima's volgen. Alles is vervlochten en aan
elkaar geketend. Alles roept zijns gelijke op. Dit is een nude waarheid ."13.
9 O.c., p. 99.
10 T.z.p.
11 O.c., p. 131.

12 O.c., p. 127.
13 O.c., p. 129.
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Het bier gewonnen inzicht in het probleem van de schuld reikt de schrijver een
component aan van de richting waarin een nieuwe visie op het bestaan gezocht
zal moeten worden. Een andere, wellicht de belangrijkste component daarvan
vormt het reeds herhaaldelijk genoemde besef, dat men het verleden, hoe
moeilijk te verwerken, ja, hoe absurd ook, in deze nieuwe visie volledig zal
moeten verdisconteren.
Het verleden mag niet sterven. Het moet blijven leven in het heden. Dit prent
de schrijver zichzelf en zijn lezers steeds weer in. „Het verleden is al lang
achter de rug. Thans is 'alles anders'. Maar kan men inderdaad datgene waarover wij ons alsmaar afpijnigen, slechts verleden noemen? Dit is iets waar ik
steeds over nadenk" 14. Neen. Een onherroepelijk het-is-voorbij kan niet het
laatste woord zijn, weet Konstantinowskij, hoe a-logisch en irrationeel dit
wellicht ook klinkt. Hij weigert dit volledig verdwijnen van het verleden in het
Niets te aanvaarden. Hij weigert te geloven, dat deze boosaardige truc van de
tijd werkelijk gelukt is. „Ik kan dit niet aanvaarden . . . Stefa werd vermoord;
maar is dit dus 'alles'? Tezamen met haar werden er miljoenen vermoord; en
betekent dit dus het einde? Nieuwe miljoenen worden er geboren en geraken in
de maalstroom van het leven; en die miljoenen zullen dus niet meer weten,
zelfs niet meer vermoeden, dat dit alles geschiedde? Moet dat dus zo
blijven, omdat de tijd nu eenmaal voorbijgaat? Omdat zo nu eenmaal de
wetten van het leven zijn en daar niets aan te doen is? En als ik deze wetten
nu eens niet aanvaard?"15.
Daarom wenst de ik-figuur, kost wat kost en met heel haar wezen, althans de
herinnering — in de diepste en meest letterlijke betekenis van een telkens hernieuwde participatie — vast te houden. Deze enige toegang tot het verleden
dient tenminste open gehouden te worden. Het is de eerste voorwaarde, opdat
het perspectief op de toekomst reeel blijft.
Want dit zal het alleen dan zijn, wanneer heel de roep om gerechtigheid van
het verleden, ja, van ieder afzonderlijk slachtoffer daarvan, erin doorklinkt
alsof het de roep van het heden zelf was. Daarom wil Kristina haar ervaringen
doorgeven aan de jongeren die de toekomst zullen moeten bouwen. Opdat het
zal zijn „alsof zij zelf die onduldbare vernedering en dat lijden ondervonden
hadden". Opdat ze begrijpen, „dat van nu of iedere dag, iedere minuut niet
slechts aan hen, maar ook aan de vermoorde Stefa toebehoort". Daarom
spreekt ze in gedachte tot Stefa: „Ik heb jouw lot verbonden met het lot van je
zoon. Hij zal daaraan trouw blijven. Alles wat met jou is gebeurd, zal in hem
leven, in zijn daden, zijn gedachten en zijn gekweld-zijn. Hij zal zich afpijnigen,
dorsten naar gerechtigheid, nieuwe wegen zoeken, strijden en zich inspannen.
En blijven hopen .."16.
Dit is, weet Kristina, de enige weg waarlangs men althans de mogelijkheid van
een antwoord op een absurd lijkend verleden open kan houden. Het is, weet ze
14 0.c . , p. 105.
15 O.c., p. 103.

16 O.c., p. 145.
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evenzeer, een moeilijke weg vol risico's en dwaalsporen; een weg waarop de
mens voortdurend het gevaar loopt verkeerd uit te komen. Een eerste gevaar
doemt reeds daar op, waar de enige toegang tot het verleden die de herinnering
ons biedt, verborgen raakt achter de werkelijkheid van het heden; waardoor
tegelijk een wezenlijke dimensie van het bestaan verloren zou gaan. Hoe groot
dit gevaar van die vergetelheid is wordt geillustreerd aan de hand van hetgeen
een medegevangene in Pawjak hierover eens zei; op een van de momenten
waarop men zich trachtte vast te klampen aan de gedachte van een voortleven
in de herinnering als hierboven werd bedoeld:
„Alles raakt vergeten, zei Eva overtuigd. Ik weet dat heel goed. Toen ik
zeventien jaar was stierf mijn liefste vriendin Alina. En heel lang kon ik niet
tot bezinning komen. Ik zag haar iedere dag en bijna even duidelijk als tijdens
haar leven. Ik kon geen slok water drinken zonder erbij te denken: Alina zal
nooit meer de smaak van koel water kennen. Alina is er niet meer... En waarmee denken jullie dat dit alles eindigde? Twee, Brie jaren gingen voorbij en ik
vergat het. Neen, ik herinner me Alina nog wet, maar als ik aan haar denk voel
ik niets meer, bijna niets. Alles raakt vergeten, meisjes, alles, alles!"17).
Een tweede, nog groter doch daarentegen meer verborgen gevaar ontwaart
Kristina in de valse hoop, die de mens suggereert dat het licht wordt aan de
horizon maar hem tegelijkertijd verraderlijk op een zijspoor voert om hem
tenslotte over te leveren aan het Niets. De hoop kan de grootste stimulans zijn
voor de mens die het licht zoekt. Ze kan echter evenzeer het tegendeel zijn,
datgene wat Konstantinowskij noemt: „het spinneweb dat hoop heet" 18 . Zo
blijft de hoop immer mysterie en waagstuk.
Deze ambiguiteit van de hoop, die de mens ook in de toekomst in haar web zal
kunnen verstrikken, heeft zich aan Kristina eens en voor altijd geopenbaard in Auschwitz. Ook hier betekende Auschwitz een demasque. „Konden
zij voorzien, dat de hoop ook boosheid kon worden? Konden zij voorzien, dat
heel de V ernichtungswissenschaft juist gebouwd was op deze eigenaardigheid
van de mensenziel? Zelfs zij die alles wisten en alles met hun eigen ogen zagen,
zelfs de leden van de Sonderko,nmando's die iedere zes weken vernietigd werden; zij alien bewaarden de hoop, een bodemloze hoop die nergens op steunde,
en ontwaakten op het allerlaatste ogenblik, toen de deuren van de gaskamers
al achter hen dichtvielen. Maar toen was het te laat, te laat! En ook de gevangenissen en de kampen waren geheel verstrikt in dit web. De gevangenen
wisselden, maar het web bleef. Men nam het met zich mee en niemand zuiverde
er zich van. 'Is het waar, dat er spoedig redding komt'? 'Natuurlijk .'. En
men geloofde. Blind, waanzinnig, op een verschrikkelijke manier geloofde men
dat alles weer goed zou worden . . . 0 zoete, vergiftigde honing van de aardse
verwachtingen ."19.
Oog in oog met de waarheid of de leugen van de hoop staat men steeds voor
een dilemma. Voor een niet minder moeilijk dilemma ziet men zich geplaatst,
waar de vraag rijst: zal men het zo mateloos geleden onrecht moeten vergeven
17 O.c., p. 102.
18 O.c., p. 96.

19 O.c., p . 98.
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of zal men moeten straffen? Wraak of vergeving? Deemoed of geweld? Het is
in Konstantinowskij's roman een vraag „waarover in Pawjak lang en verward
getwist werd" zonder dat men tot een definitief antwoord kwam. Het blijft
tenslotte een open vraag, omdat beide oplossingen — en wraak en vergeving —
uiteindelijk toch niet kunnen ontkomen aan een paradox.
„— Zal er geen wraak meer zijn?
— Neen, zei Helena. Wraak leidt tot wreedheid. Dat is hun methode. Wraak,
verkrachting, wreedheid . In de toekomst zal noodzakelijk het goede overwinnen
— Hoor je: we bevinden ons nog in het kamp en zullen hier waarschijnlijk
alleen nog uitkomen via de crematoria. En die idiote durft te spreken over een
overwinning van de menselijkheid, van het goede. Hoeveel hebben ze er
gedood in de laatste twee maanden? Twintigduizend per dag. Dat wordt dus
bijna een miljoen ... En die idiote wil nu alles vergeven. Wie ben jij, dat je
alles kunt vergeven? Jezus Christus? Denk je, dat hij zou vergeven, als ze hem
die berg blikken vol Cyklon B zouden tonen? Als ze hem zouden uitleggen dat
ieder blik duizend mensenlevens vernietigde? Niemand heeft het recht, zoiets
te vergeven. Wanneer de oorlog voorbij is zal men hen vernietigen! Allemaal
vernietigen, tot en met de laatste...
— Maar zo spreken ook degenen, die ons nu vernietigen
Ook hier staat de mens tenslotte voor niet minder dan een waagstuk. Ook hier
zal hij heel de geschiedenis door altijd weer opnieuw voor een waagstuk blijven
staan.
Een antwoord op de dood?

Wat de schrijver echter meer dan wat ook beklemt is dit: de onherhaalbaarheid
van de menselijke persoon maakt de geleden verschrikkingen onherstelbaar.
De dood van het eenmalige individu staat, ook al zou het leven alle klippen
weten te vermijden die hierboven werden genoemd, een werkelijke satisfactie
van het verleden tenslotte volledig in de weg. Het is geen paradox en geen
dilemma meer wat de mens hier benauwt, maar een evidentie waaraan geen
ontkomen meer mogelijk schijnt. „Wat overbleef", overdenkt Kristina wanneer
ze Auschwitz na achttien jaar terugziet, „is dus een perron, restanten van rails,
ruines van crematoria, barakken, verhogingen, palen van de versperringen
En alleen van de mensen bleef dus nets over? Niets, behalve water en aarde
waarin alles dooreengeraakt is, waarin alles rustig is en dood? Waarin alles
slechts het leven leeft van onverschillige koolwaterstoffen en chlorophyl?"21.
Telkens komt zij hierop terug. Betekent de dood van de mens „die, hoewel hij
het toch weet, zich de eigen dood niet kan voorstellen"22 dat het leven het
tenslotte toch definitief moet verliezen van zijn antipode? Is de dood inderdaad
het laatste woord? Dan zouden de enige woorden, die Stefa als in trance fluisterde toen ze naar de plaats van de terechtstelling werd gevoerd: „ik leef . . .
20 O.c., p. 119.
21 O.c., p. 112.

22 O.c., p. 98.
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ik leef ."23 dus niet een verwijzing naar een diepe, zij het onvoorstelbare
waarheid inhouden? Dat is iets, wat zij weigert te aanvaarden, ook al ziet ze
geen enkele concrete uitwijkmogelijkheid meer: „Allen, heet het, heeft zijn
einde. Vroeg of laat komt aan alles een einde. Zo is de wet. Maar als ik dat nu
eens niet wil erkennen en me er niet mee wil verzoenen?"24.
Daarom zal zij, tegen alle wetten en evidenties in, blijven geloven in de definitieve en totale overwinning van het leven; blijven geloven dat uiteindelijk het
leven en niet de dood het laatste woord heeft; ook daar waar de schijn het
tegendeel suggereert en waar men voor een blinde muur staat. Geen zekerheden, geen theorieen en filosofieen, maar alleen de intuitie wijst haar bier de
weg. De intuitie dat het leven met zijn oneindige, ons nog volstrekt onbekende mogelijkheden wellicht zelfs het verloren lijkende verleden zal kunnen
doorlichten en zo ook wat dood heet zal kunnen redden van een werkelijke
verdwijning in het Niets.
Het is een tot ver buiten het bereik van de logica reikende intuitie, die men nog
het best vertalen kan met het woord geloof. „Ik heb dikwijls allerlei ideeen
gehoord over de wetten der menselijke natuur. Over het 'tweede beginsel van
de thermodynamica', zoals het geloof ik heet. Volgens deze wet beweegt zich
alles in de wereld uiteindelijk in een richting: van de kosmos naar de chaos.
De grootheid waarmee deze waarschijnlijkheid gemeten wordt, heet entropie.
En deze entropie zou steeds toenemen. Hierover wordt geschreven in boeken
die thans zelfs door veertienjarigen gelezen worden. Die boeken voorspellen de
thermische dood van het heelal. Een omgekeerde weg zou er dan in de natuur
niet zijn. Het verleden en de toekomst zijn bier streng gescheiden . . . . en er is
dan geen weg terug uit het heden naar het verleden, van de dood naar het
leven. En als dit eens inderdaad zo is? Ligt hier soms mijn fout? Wil ik dan het
onmogelijke? Datgene wat in de natuur niet kan gebeuren? Maar is mijn pijn
dan ook geen natuur? Wanneer ik pijn lijd, heb ik dan ook geen recht om te
schreeuwen? Dieren schreeuwen ook, wanneer ze pijn lijden! Ze weten niet als
wij mensen, dat ze pijn hebben; ze schreeuwen alleen maar. De mens weet.
Maar moet hij daarom ook zwijgen? Openbaart zich soms hierin het menselijke? . . . Genoeg: ik wil niet langer filosoferen, wanneer ik pijn lijd. De smaak
van as: wat moet ik ermee aan?" 25. Zij blijft daarom geloven in wat onmogelijk
lijkt. „Het einde kan tevens een begin zijn". Laat moleculen, atomen,
elementaire deeltjes dan al overgaan van de kosmos naar de chaos in een
oneindige en dode natuur. In een dode natuur? Misschien! Maar het leven is
in tegenspraak met de entropie. Het leven: dat is geen warmteverlies. De mensheid wordt ook niet bedreigd door entropie, maar door het verlies van de herinnering en het geweten. De mens baant zich een weg, duizenden jaren lang.
En het is geen entropie wat hij in het verschiet ziet, wanneer hij ondanks alles
toch vooruit blijft gaan. En reeds staat hij in voile lengte op en hij kijkt en hij
ziet en hij hoort . . . en hij begrijpt"26.
Met deze regels eindigt de roman van Konstantinowskij.
23 0.c., p. 102.
24 0.c., p. 101.

25 0.c., p. 137.
26 0.c., p. 138.
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De conclusie voor het heden

Auschwitz betekent een demasque. Dit is de grondwaarheid die door alles wat
wij hierboven citeerden, voortdurend heenklinkt. Na Auschwitz kan men niet
meer in de werkelijkheid geloven zoals dat voordien het geval was. Elke eenzijdig optimistische visie op mens en wereld — ook die waardoor een partijdogmatische ideologie zich kenmerkt — blijkt eens en voor altijd achterhaald. Door geen simplificaties wil men zich nog van de voile waarheid over
het bestaan afgehouden zien. Men 'neemt zijn projecties terug'.
Een werkelijke katharsis kan daarvan — bij Konstantinowskij zien we dit
duidelijk — het gevoig zijn. Deze katharsis kenmerkt zich in de eerste plaats
door een wezenlijke verschuiving van een theoretische (filosofische, ideologische) naar een existentiOle benadering van het bestaan. Men wil, zoals Konstantinowskij het uitdrukte, „niet meer redeneren en geen luchtkastelen meer
bouwen, doch alleen nog maar Leven".
Wanneer van hieruit toch weer een levensoptimisme doorbreekt, betekent dit
ten opzichte van wat men vroeger dacht en hoopte zozeer een verandering,
dat men moet spreken van een werkelijke metanoia. Uitgangspunt en perspectief worden wezenlijk anders. Niet een wetenschappelijk gefundeerd of beredeneerd doch een intultief gegroeid geloof in de zin van het Leven, een geloof dat
eerder a-logisch dan logisch is, doet de mens openstaan voor geheel nieuwe
dimensies.
Dit optimisme is dan echter ook niet meer eenzijdig. Auschwitz heeft de mens
voorgoed bewust gemaakt van het echec als keerzijde van alle menselijk handelen, dat zich nooit onttrekken kan aan de schemering der ambiguiteit. De
geschiedenis is geen deterministisch bepaalde groei naar het licht. Het is het
toneel van een voortdurende strijd tussen goed en kwaad; een strijd waarbij
ieder van ons afzonderlijk volledig betrokken is en waarvan iedere afzonderlijke overwinning of nederlaag zijn repercussies heeft op de uiteindelijke afloop
van het geheel. Daarom trok Konstantinowskij de lijn van Auschwitz — via de
verschrikkingen van Hiroshima — bewust door naar de toekomst. Ontsteltenis
over het verleden en bezorgdheid om een toekomst, die naast de mogelijkheid van een doorbraak naar het licht ook de mogelijkheid van een atoomcatastrofe in zich verbergt, zijn hier onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Vooral ten overstaan van deze laatste mogelijkheid (maar men zou hier evengoed kunnen denken aan een niet minder groot probleem als de verschrikkelijke
onrechtvaardigheid in de verdeling der aardse goederen over de wereld en aan
de volslagen ontoereikendheid der tot nu toe geboden hulp) doet de Sovjetliteratuur soms eenzelfde beroep op het geweten van de mens van onze tijd als
Konstantinowskij deed. En vaak gaat dit beroep gepaard met eenzelfde verwijzing naar de collectieve schuld van heel de huidige mensheid, die de wereld
op deze wijze in gevaar heeft gebracht en dit gevaar nog altijd niet heeft weten
te keren; ja, zich zelfs nog maar betrekkelijk weinig moeite geeft óm dit te
keren. In W. Makanins verhaal De rechte lijn verklaren een paar jonge studenten dat zij, nu kennelijk niemand ter wereld afdoende maatregelen schijnt te
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willen nemen, zelf naar een uitweg uit deze impasse zullen zoeken: „De wereld
zit toch wel erg slecht in elkaar, wanneer ze spreekt over hoge onderwerpen en
de kranten ermee vol schrijft, maar zich niet kan ontdoen van de dreiging van
een massale vernietiging der mensheid Ik begrijp, dat men om ons kinderlijke plan hartelijk kan lachen, 'scherpzinnig' kan lachen; omdat men teveel
wordt opgeslokt door de alledaagsheid, of die nu 'diepzinnig' of kleingeestig
is . . . 'Zeg eens, jullie, nieuwe Christusjes . . .'. Maar wij zijn geen maniakken!
Het gaat er niet om, dat Kostja en ik het zijn (die de wereld willen redden).
Zijn er anderen? Prima! Uitstekend! Aan hen alle eer! ... Maar wij zijn geboren in een tijd, dat de wereld haar to be or not to be doorleeft. Daarom dragen
wij vanaf de dag van onze geboorte iets bijzonders in ons, in onze aderen;
enige bijzondere eigenschappen. Men kan ze verstikken, maar ook ontwikkelen.
Wij zijn geen usurpators. Neem het ons niet kwalijk, maar de wereld zelf heeft
ons opgewekt. Deze tijd heeft ons opgewekt!"27.
Ontmaskerde Auschwitz in Konstantinowskij's roman voorgoed de ontoereikendheid en de betrekkelijkheid van alle in filosofieen of ideologieen uitgesproken zekerheden over het bestaan: de genoemde jongeren in Makanins verhaal
worden zich, weet hebbend van de verschrikkingen van de laatste wereldoorlog
en oog in oog met een mogelijke atoomcatastrofe in de toekomst, eenzelfde
onzekerheid bewust. En deze bewustwording wordt tot verontwaardiging wanneer ze ontdekken dat ook veel ouderen, achter het masker van de partijideologische zekerheden die ze anderen aanpraten, tenslotte dezelfde innerlijke
twijfel verbergen.
„— Zeg het me, geef me raad! Hoe moet de kleine mens leven? Hoe moet men
leven, wanneer die (oorlogs-)dagen zich weer kunnen herhalen? . . . Helpt U
me! U heeft immers al veel meegemaakt. U bent wijzer geworden. U heeft veel
gezien. Hoe moet ik leven, wanneer ik weet dat dit blok boven ons hoofd
hangt?
— Niet alleen boven jou . . . De mensen geloven...
— Ik begrijp het. Ik wil er niet over twisten. Ik moet dus 'geloven'? Alleen
maar 'geloven' dat iemand redding zal brengen, dat iemand iets uit zal denken?
De 'volkeren der wereld?' . . . Moet men dus zo leven, ja . . .?
- Ik weet het niet, Wolodja. Ik denk, dat je eerlijk spreekt, en ik . . . ik zal je
dan ook eerlijk antwoorden. Ik weet het niet. Ik heb het zelf ook moeilijk!
Met bekiemming in mijn hart vroeg ik nogmaals:
— Hoe moet ik dan leven? U heeft toch al een heel leven achter de rug .. .
— Ik weet het niet, vriend .. .
— Hoe to leven weten jullie dus niet! Maar jullie leert het ons wel! Jullie
willen wel, dat ik, een tweede en een derde, dat millioenen mensen precies aan
elkaar gelijke, precies op dezelfde wijze gepolijste pionnetjes worden?!"28.
Hier, waar alle beredeneerde zekerheden wegvallen, rest de mens alleen nog het
in de intuitie wortelende geloof in het leven, waarover de ik-figuur van Konstantinowskij's roman het had toen ze haar geloof „ondanks alles" in het licht
27 Moskwa 8, 1965, p. 20.
28 0.c., p. 96.
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uitsprak. Eenzelfde, aan gene zijde van de logica oplichtend credo belijdt in
Makanins verhaal de studente Emma. Met wat zij hierover zegt willen we dit
artikel besluiten.
„Ik geloof niet in de angst! Ik geloof niet dat de aarde, de mensen, de hemel
en haar wolken ... ik geloof niet, dat dit alles kan verdwijnen! Inderdaad, ik
geloof óók niet, dat ik zelf ooit zal verdwijnen. Maar toch redeneer ik hier
misschien juist. Het leven zal blijven! Anders zou je zelfs niet eens meer kiinnen
redeneren, is het niet?!"29.
29 0.c., p. 69 - 70.

Inleiding in de ruirntevaart
Jose De Rudder

De ruimte-experimenten horen sinds tien jaar (Spoetnik I werd gelanceerd op
4 oktober 1957) tot het dagelijkse nieuws. Wie er slechts oppervlakkig kennis
van neemt, krijgt wel eens de indruk dat ze elkaar opvolgen zonder veel verband. Kunnen we de lezer niet enkele principes aan de hand doen waardoor de
samenhang duidelijk wordt en een beeld gegeven van de huidige stand van
zaken in zijn geheel? Een woordje voorgeschiedenis dan om te beginnen.
De eerste raketten die ons bekend zijn, werden uitgevonden door de Chinezen.
In 1232 gebruikten de inwoners van Peking, in hun strijd tegen de Mongolen,
de eerste bamboeraketten, eigenlijk een soort grote pijlen, die gevuld waren
met buskruit, een waste brandstof dus. Via de Indiers kwam deze uitvinding op
het eind van de 18e eeuw in Engelse handen. In 1805 vervaardigde William
Congreve raketten die tegen Napoleon werden ingezet en o.m. Kopenhagen
terroriseerden. Toen in 1872 het gerichte kanon werd uitgevonden, dat doeltreffender was dan de raketten, verdwenen deze op de achtergrond.
De eerste concrete ruimtevaartplannen werden gemaakt door de Rus Konstantin Eduardovitsj Tziolkowski, in het begin van deze eeuw. Vloeibare brandstof
en meertrapsraketten behoorden reeds tot zijn plannen. Zelf heeft hij nooit een
raket gebouwd; hij verwierf pas bekendheid in 1934, een jaar voor zijn dood,
toen anderen reeds lang aan de realisatie toe waren. Een van die anderen was
de Amerikaan Goddard, die er in 1926 in slaagde, een kleine raket met vloeibare brandstof 60 m hoog te doen stijgen. In 1931 wist een raket van de Duitse
Verein fur Raumschiffahrt, dat gesteund werd door de mathematische studies
van de Roemeen Oberth, een hoogte van 100 m te bereiken. De nazi's ontbonden de Verein en vervingen hem door het militaire raketonderzoek: Peenemiinde, bij de monding van de Oder, werd het centrum waar door Werner von.
Braun de vernietigende V-2 — eigenlijk A-4 — werd ontworpen. Enkele kenmerken van de V-2: hij woog 14 ton, waarvan 8,75 ton brandstof; hij was 12 m
lang, verbruikte 170 liter brandstof per seconde en kon een hoogte bereiken
van 160 km. Maar heel nauwkeurig was de V-2 niet: slechts 25% van de
raketten troffen doel.
Na de oorlog legden de Russen beslag op de basis van Peenemiinde. Een deel
van de ingenieurs, o.a. Werner von Braun, was met een groot aantal resterende
V-2's naar Amerika gevlucht. Op het proefterrein van White Sands in New-
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Mexico werden in zes jaar tijd 47 V-2's afgevuurd en in 1949 werd op een V-2
een Amerikaanse Corporal-raket gemonteerd, die als tweede trap de recordhoogte van 402 km bereikte. Verdere proeven leidden tot de raketten die we
nu kennen.
Het beschrijven van een baan

De zojuist genoemde V-2-Corporal-raket bereikte een hoogte van 402 km en
toch kon ze nog geen satelliet lanceren. Waarom niet? Het antwoord op deze
vraag wordt duidelijk als we de voorwaarden kennen voor het beschrijven van
een baan om de aarde.
Veronderstellen we dat we op een berg van 400 km hoogte staan en we gooien
een steen voor ons uit. De steen vliegt vooruit, laten we zeggen met een snelheid van 10 m per seconde. Maar onder invloed van de zwaartekracht is hij na
de eerste seconde al 4,90 m naar de aarde toe gevallen. Hoe krachtiger we de
steen gooien, hoe verder hij zal vallen, maar steeds zal hij na 1 seconde 4,90 m
gedaald zijn. Welnu, de aarde is rond. Indien we een steen zo krachtig konden
gooien, dat hij zich na 1 seconde boven een punt van de aarde bevindt dat
zich, wegens de kromming van de aarde, ook 4,90 m lager bevindt, dan blijft
de afstand tussen de steen en de aarde even groot en gaat de steen een cirkelvormige baan om de aarde beschrijven. Anders uitgedrukt: de zwaartekracht
wordt tegengewerkt door een even grote middelpuntvliedende kracht. Uit de
vergelijking van de twee kan men de snelheid berekenen die nodig is om een
voorwerp in een baan om de aarde te brengen. Op 400 km hoogte is deze
7,9 km/sec. Hoe hoger men gaat, hoe kleiner de vereiste snelheid wordt: de
zwaartekracht vermindert immers met de hoogte. Welnu, de V-2-Corporal
bereikte wel een hoogte van 400 km, maar daar was zijn snelheid veel te klein,
zodat hij terugviel in de atmosfeer. Wat eraan ontbrak was een derde trap.
Om het trappenprincipe te verduidelijken is een klein beetje wiskunde nodig.
De grondvergelijking van de raket is: a = w. log (1,11 , waarbij a = de theo‘ m,/
retisch verkregen snelheid van de raket; w = de uitstroomsnelheid van de
verbrandingsgassen (afhankelijk van de gebruikte brandstof); log = de natuurlijke logaritme; (n21 = de massaverhouding (m = het totaalgewicht van de
,
raket bij de start, m' = het lege gewicht, zonder brandstof, d.i. de lege brandstoftanks en de nuttige last). Nemen we het voorbeeld van de V-2 (zonder
de Corporal): de massaverhouding is 3,2 en de uitstroomsnelheid 2 km/sec.
De versnelling is dus: 2 X log (3,2) = 2,3 km/sec.
Om praktische redenen is het onmogelijk een grotere massaverhouding te verkrijgen dan 5. De grootst mogelijke uitstroomsnelheid is 4 km/sec. Bijgevolg
is de uiterste versnelling die een eentrapsraket kan krijgen: 4 X log 5 =
4 X 1,6 = 6,4 km/sec., dus volstrekt onvoldoende om een satelliet te lanceren.
Bij een tweetrapsraket wordt de vergelijking: a = w. log (1 ._
), waarbij
(ter
en M de massaverhoudingen zijn respectievelijk van de eerste en de tweede
trap. De twee massaverhoudingen worden dus vermenigvuldigd. Een voorbeeld.
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De massaverhouding van de Corporal is 2,58. Indien men de V-2 en de Corporal tegelijk had laten werken, dan zou de globale massaverhouding slechts 3,33
geweest zijn, dus niet veel meer dan de V-2 afzonderlijk. Doch door de Corporal als tweede trap te gebruiken, door hem namelijk te laten vetrekken wanneer
de V-2 al zijn brandstof opgebruikt had, totaliseerde men een massaverhouding
van 3,2 X 2,58 = 8,25. De verkregen versnelling was dus 2 X log (8,25) =
4,2 km/sec. Dit was echter nog niet genoeg om een satelliet te lanceren. Daarvoor heeft men een drietrapsraket nodig, waardoor de massaverhouding nog
eens vermenigvuldigd wordt door die van de derde trap afzonderlijk.
We spreken hier van 'theoretische versnelling'. Inderdaad, om een satelliet op
400 km hoogte te lanceren, is niet alleen de nodige snelheid vereist om in een
cirkelbaan te blijven, maar ook om bij het opstijgen 1) de zwaartekracht en
2) de weerstand van de lucht in de onderste atmosfeerlagen te overwinnen. Zo
zal men voor het lanceren van een satelliet toch een theoretische versnelling
nodig hebben van 10 a 11 km/sec.
Voor de eigenlijke lancering zijn er twee mogelijkheden: horizontaal (zoals een
vliegtuig) of verticaal. Vertrekt men horizontaal en stijgt men dus langzaam
op, dan verliest men minder energie voor het overwinnen van de zwaartekracht, maar meer door de weerstand van de lucht, daar men langer in de
onderste atmosfeerlagen blijft. Vertrekt men integendeel verticaal, dan verlaat
men vlug de atmosfeer, maar verliest men enorm veel aan de zwaartekracht.
Daarom wordt een tussenoplossing gekozen. We kunnen dit het best duidelijk
maken aan de hand van de weg die Spoetnik I op 4 oktober 1957 koos.
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De eerste trap brengt de raket na twee minuten op een hoogte van 56 km, dus
reeds buiten de dichtste atmosfeerlagen. De snelheid bedraagt reeds 2 km/sec.
Op het einde begint de raket of te buigen. De tweede trap treedt in werking,
maakt zich los en verplaatst zich schuin omhoog. Wanneer deze trap uitgebrand is, vliegt de raket verder in de 'vrije' baan, zonder aandrijving, zodat
een parabool ontstaat waarvan het maximum op ongeveer 480 km ligt. De
snelheid wordt ondertussen opgedreven tot 5,5 km/sec. In het maximum
van de parabool, dus wanneer de raket zich een ogenblik horizontaal beweegt
om daarna te vallen, start de derde trap; deze geeft de Spoetnik een snelheid
van 8 km/sec., wat meer is dan de vereiste 7,9 km/sec. op deze hoogte.
Deze tussenoplossing heeft dus het voordeel dat de eerste trap een zo klein
mogelijke weerstand van de lucht moet overwinnen, terwijl de tweede trap de
meest voordelige baan kiest wat de zwaartekracht betreft, namelijk het langzaam schuin opstijgen.
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Om de genoemde snelheden te verwezenlijken, heeft de ruimtevaarttechniek
zich gebaseerd op het reactieprincipe. Wanneer we ons in een bootje bevinden
en een steen weggooien, ondergaat niet alleen de steen een bepaalde kracht,
maar ook het bootje. Volgens het reactieprincipe van Newton zijn beide krachten precies even groot: K = k. Daar echter de boot zwaarder is dan de steen
en de kracht gelijk is aan het produkt van massa en versnelling, zal de boot
een kleinere versnelling krijgen dan de steen: .1_ ____ M. of 1
1 1 = Y_
v — v /1/44 — v •
Laten we dit toepassen op de raket: de steen vervangen we door de massa
verbrandingsgassen, de boot door de raket zelf. Tegen de bovenwand van de
verbrandingskamer van de raket werkt dus dezelfde kracht in als die waarmee
de verbrandingsgassen ontsnappen. De raket stijgt dus op. Ze duwt zich echter
niet of tegen de omgevende lucht of tegen de grond; ze heeft geen steunpunt
nodig. En dit is de reden waarom de raket het enige bruikbare vervoermiddel
is buiten de atmosfeer. Alle klassieke vervoermiddelen vereisen immers een
steunpunt: de auto de grond, het schip het water, en het schroef-vliegtuig de
lucht. Naast de raket is het straalvliegtuig het enige dat geen afstootmiddel
nodig heeft om zich voort te bewegen.
Hiermee komen we aan een tweede probleem. Het volstaat niet, enkel brandstof, zoals by. keroseen, mee te nemen; we hebben ook een oxydator nodig,
een stof waarmee de brandstof zich verbindt (meestal zuurstof). Nu ontbreekt
deze zuurstof volledig buiten de atmosfeer. Dit maakt dan ook het onderscheid
uit tussen de raketmotor en de straalmotor van een vliegtuig: het straalvliegtuig haalt zijn zuurstof uit de lucht; de raketmotor neemt ze zelf mee.
De V-2 bevatte b.v. 3,75 ton ethyl-alcohol (als brandstof) en 5 ton zuurstof
(als oxydator).
Om steeds grotere massa's te kunnen lanceren, moet men steeds grotere en
sterkere raketten bouwen. Hoewel men nu in Amerika reeds fantastische proporties zal bereiken met de Saturn-5, heeft men de groei van de raketten toch
al kunnen inperken. Herinneren we ons de formule a = w. log ( 2
1 11 : de twee
‘mii
factoren die de versnelling van een raket bepalen, zijn de uitstroomsnelheid en
de logaritme van de massaverhouding. Daar de logaritme steeds veel kleiner is
dan het getal zelf, heeft de massaverhouding steeds minder invloed op de
raket

brandstof

Atlas
Atlas-Agena

keroseen
1. keroseen
2. N-verbinding
N.-verbindingen
1. keroseen
2. waterstof
3. waterstof

Titan-2
Saturn-5

uitstroomsnelheid
2,6 km/sec
2,6
2,7
2,7
2,6
3,9
3,9

massaverhouding
90
70
52
20
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versnelling dan de uitstroomsnelheid, die de versnelling recht evenredig vermeerdert. Indien men dus deze uitstroomsnelheid kan verhogen, is het zelfs
mogelijk de massaverhouding aanzienlijk te verkleinen, wat op zijn beurt vermeerdering van de nuttige massa betekent. De uitstroomsnelheid tracht men te
vermeerderen door de voordeligste brandstoffen te kiezen. Op ongeveer tien
jaar tijd heeft men aldus de massaverhouding van 90 tot 20 kunnen terugbrengen.
Niet alleen de brandstof, maar ook de oxydator zou verbeterd kunnen worden.
Fluor zou een uitstekende oxydator zijn en een uitstroomsnelheid van 5 km/sec
kunnen voortbrengen, doch het tast het metaal zeer sterk aan en is daarom in
zuivere vorm onbruikbaar. Doch een mengsel van zuurstof en fluor (door de
Amerikanen flox genoemd) zou wel diensten kunnen bewijzen en de ontsnappingssnelheid met 0,2 km/sec vermeerderen. Indien de Saturn-5 bijvoorbeeld
uitgerust zou worden met flox, zou ze een ruimteschip van 250 ton kunnen
lanceren, terwijl de gewone Saturn-5 slechts 130 ton in een baan kan brengen.
Nog grotere uitstroomsnelheden zijn natuurlijk te verwachten van de atoomenergie. Een eerste toepassing hiervan zou erin bestaan, met een atoomreactor
waterstof te verhitten, die dan zou ontsnappen met een snelheid van 1 km/sec.
Verder hoopt men ionenmotoren te construeren, waarbij caesium-ionen door
een elektrisch geladen rooster versneld worden tot 80 km/sec. Doch dit alles
is nog toekomstmuziek: want om 6 gram Caesium per seconde te doen ontsnappen met een snelheid van 80 km/sec, is reeds een reactor van 215 ton
nodig.
De wijzigingen van de satellietenbaan
Wat gebeurde er nu met Spoetnik I die op 480 km hoogte in een baan kwam?
We constateerden dat de vereiste snelheid 7,9 km/sec was, maar dat de Spoetnik een snelheid van 8 km/sec kreeg. Het gevolg hiervan wordt direct duidelijk.
De vereiste snelheid, in dit geval 7,9 km/sec., geldt alleen voor een cirkelvormige baan. Deze vereiste snelheid wordt echter kleiner bij stijgende hoogte.
Met de hoogte zal dus ook de omlooptijd vergroten: de of te leggen afstand
wordt immers groter en de snelheid kleiner. Zo wordt het bijvoorbeeld mogelijk dat een satelliet in 24 uur om de aarde wentelt. De juiste hoogte daarvoor
is 36.000 km. Indien deze satelliet zich boven de evenaar bevindt, zal hij
steeds boven hetzelfde punt blijven hangen. Dit is zeer nuttig voor een communicatiesatelliet: Early Bird en Lani Bird zijn op dit principe gebaseerd.
Spoetnik I kwam echter niet in een cirkelvormige baan terecht, omdat zijn
snelheid daarvoor te groot was. Waarschijnlijk was dit ook niet bedoeld.
Zijn baan werd elliptisch. Zijn apogeum (of hoogste punt) lag op 950 km.
Was de snelheid nog groter geweest, dan zou de ellips nog excentrischer geweest zijn, wat betekent dat zijn apogeum nog hoger zou liggen. Indien de
snelheid te klein was geweest, dan zou het een ellips geweest zijn met een
perigeum (of laagste punt) van minder dan de 480 km die het nu bereikte.
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De snelheid kon ook zo klein zijn, dat de Spoetnik in de dampkring terecht
kwam en dus geen satelliet werd.
De verklaring hiervoor kunv<749 km sec
nen
we opnieuw geven door
v=79
, km sec
de
vergelijking
van de
v>7,9 km sec
zwaartekracht met de middelpuntvliedende kracht. Indien deze laatste groter is
dan de zwaartekracht, dan
verwijdert de satelliet zich
langzaam van de aarde.
Doch de zwaartekracht
blijft werken en vermindert
geleidelijk de snelheid van
de satelliet. In het apogeum
is bijgevolg de middelpuntvliedende kracht kleiner
dan de zwaartekracht en
valt de satelliet terug, terwijl zijn snelheid opnieuw vermeerdert.
Laten we dit op een andere manier samenvatten. Indien een satelliet zich in
een cirkelvormige baan bevindt en op een bepaald punt versneld wordt, dan
zal het tegenoverliggende punt van zijn baan verhoogd worden. Indien er een
remming is, dan wordt het tegenoverliggende punt verlaagd. Een versnelling in
het perigeum heeft dus tot gevolg een verhoging van het apogeum, terwijl het
perigeum zelf gelijk blijft; een versnelling in het apogeum brengt het perigeum
op een grotere hoogte.
Dit kunnen we direct toepassen op de terugkeer van een ruimteschip op aarde.
Het volstaat de snelheid iets te remmen (door kleine raketstoten in de richting
tegengesteld aan de beweging), om een satelliet in de dampkring te laten
terechtkomen. Maar de dampkring zelf is remmende factor: beneden 200 km
is het onmogelijk een baan te beschrijven, want de atmosfeer is er zo dicht,
dat de satelliet na een of twee omlopen reeds terug zou keren. Doch ook
boven de 200 km is er in zekere mate nog atmosfeer, wat het ruimtetuig langzaam doet dalen.
Op hetzelfde principe zijn de Gemini-rendez-vous-maneuvers gebaseerd. Deze
kunnen slechts uitgevoerd worden indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn.
1) De twee ruimteschepen moeten zich in hetzelfde vlak bewegen. Indien de
twee vlakken ook maar een hoek van enkele graden vormen, heeft men meer
brandstof nodig om de vlakken bij elkaar te brengen, dan de Gemini-capsule
kan meevoeren. 2) Er is een bepaald faseverschil nodig. Indien b.v. de twee
ruimteschepen op dezelfde hoogte vliegen, maar op een afstand van een halve
omwenteling, dan is een rendez-vous praktisch onmogelijk. Inderdaad, versnelt
de Gemini, dan is het gevolg niet een inhalen van de satelliet, maar het verhogen van zijn apogeum; de Gemini zal dus integendeel zijn achterstand vergroten.
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Nemen we als voorbeeld het eerste rendez-vous op 15 december 1965. Gemini-7
bevindt zich reeds een tiental dagen in een cirkelvormige baan op 294 km
hoogte. Vooraf heeft men berekend wanneer het vlak van Gemini-7 zal samenvallen met het lanceringsvlak van Gemini-6. Dit gebeurt, vanwege de rotatie
van de aarde, ongeveer eenmaal per dag. Men wacht dan tot de Gemini-7 een
bepaalde plaats heeft bereikt, om Gemini-6 in een baan te brengen. De gegevens van deze baan: apogeum 261 km; perigeum 161 km. Hij bevindt zich dus
onder en achter Gemini-7. De afstand is ongeveer 1900 km. Doch Gemini-6
gaat vlugger dan Gemini-7: zijn hoogte is kleiner. Hij haalt Gemini-7 dus
langzaam in. Nu komt het erop aan ook de hoogte gaandeweg te vergroten,
om de twee ruimteschepen hij elkaar te brengen. Na een omwenteling wordt
in het perigeum een kleine raketstoot gegeven, die de gevolgen van de luchtweerstand compenseert en dus het apogeum op 261 km houdt. Bij de tweede
aankomst in het apogeum, wordt de Gemini zodanig versneld, dat zijn perigeum op 214 km komt. Intussen wordt een kleine baancorrectie uitgevoerd,
om beide baanvlakken nauwkeuriger te doen samenvallen. In het nieuwe
perigeum wordt weer een raketstoot gegeven, zodat het apogeum op zijn beurt
verhoogd wordt: 274 km. De afstand van Gemini-7 is nog slechts 309 km.
Nu wordt de laatste belangrijke versnelling gegeven, die de baan ongeveer
cirkelvormig maakt. Gemini-6 bevindt zich nog op 25 km onder Gemini-7.
De laatste kilometers worden afgelegd tijdens een eindfase van ongeveer 30
minuten, waarbij, door herhaaldelijke orientatie, meting van de afstand en
versnelling, de Gemini-7 wordt ingehaald.
Tijdens de volgende Gemini-vluchten werd deze achtervolging in steeds minder
tijd uitgevoerd: Gemini-10 in slechts drie omwentelingen, en Gemini-11 vOcir
het einde van de eerste omwenteling, na slechts 94 minuten. Gemini-12 herhaalde de operatie zonder inlichtingen te krijgen vanaf de grond. De astronauten moesten dus alles zelf berekenen. Ook de verdere Gemini-maneuvers kunnen we nu begrijpen. Doordat Gemini-11 aan de Agena-raket gekoppeld werd
en de motoren van deze laatste in werking stelde, kon hij zijn apogeum op een
hoogte van 1370 km brengen. Om terug in de vroegere baan te geraken, was
het voldoende het ruimteschip 180° te laten kantelen en dezelfde raketstoot
in tegengestelde richting te geven.
Nemen we nog een ander voorbeeld: de lancering van Early Bird, op 7 april
1965. De satelliet wordt eerst in een elliptische baan gebracht met als apogeum
36.000 km en als perigeum enkele honderden kilometers. Het baanvlak valt
echter nog niet samen met de evenaar, wat onontbeerlijk is om de satelliet
onbeweeglijk te houden boven hetzelfde punt van de aarde. In dit geval kan
men dit baanvlak veranderen, daar de satelliet slechts een 50-tal kg weegt.
Wanneer dit gebeurd is, wacht men tot de Early Bird zich in zijn apogeum
bevindt, en door een krachtige raketstoot brengt men ook het perigeum op
36.000 km. Dit gebeurt indien in het apogeum de snelheid van 3,07 km/sec
bereikt wordt.
Wanneer echter een satelliet gelanceerd is, blijft zijn baan niet eeuwig dezelfde.
Er is immers een wisselwerking van verschillende zwaartekrachten. Om van de
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invloed van zon en maan nog te zwijgen, willen we hier alleen de rol van de
onregelmatige vorm van de aarde vermelden. De aarde is namelijk kort en
dik: afgeplat aan de polen en met een buikje aan de evenaar. Al bedraagt het
verschil slechts 21,5 km, toch heeft dit tot gevolg dat de aardmassa niet gelijkmatig verdeeld is. Bijgevolg is ook de zwaartekracht verschillend en wordt een
satelliet versneld of vertraagd al naargelang hij over de polen of over de
evenaar passeert. Dit heeft twee gevolgen voor de baan: ten eerste draait het
baanvlak om de aarde, en dit des te sneller, naarmate de hoek van dit baanvlak met de evenaar (de inclinatie) kleiner is; ten tweede — en dit heeft alleen
belang bij een elliptische baan — draait de baan van een satelliet in haar eigen
vlak en vormt zo een rozet. Ook dit gaat sneller naarmate de inclinatie kleiner
is. Doch hier is het iets ingewikkelder: indien de hoek precies 63,4° bedraagt,
dan blijft de ellips onbeweeglijk in haar vlak, en indien de hoek nog groter
wordt, dan beweegt de baan zich opnieuw, maar dan in tegengestelde richting.
In Rusland heeft men reeds verschillende satellieten gelanceerd met een inclinatie van ongeveer 63 0 : indien ze een aangepaste omwentelingstijd hebben,
bereiken ze hun apogeum op regelmatige tijden boven hetzelfde punt van de
aarde. Indien men daarbij in acht neemt dat een satelliet trager gaat in zijn
apogeum en dus de grootste tijd in zijn apogeum doorbrengt, clan begrijpt men
dat een satelliet die regelmatig lange tijd boven hetzelfde punt verblijft, nuttig
is als communicatie-satelliet. De breedte van 63,4° is immers meer aangepast
voor Rusland dan de evenaar. Daarop zijn de Russische Molnyia-satellieten
gebaseerd.
Maan- en planetensondes

Bij dit alles zijn we tot nog toe in de omgeving van onze vertrouwde aarde
gebleven. Maar wat gebeurt er als men naar de maan wil?
Eerst wordt de satelliet in een baan om de aarde gebracht, een z.g. 'parkeerbaan'. In deze baan wordt dan op het geschikte moment een aanzienlijke
versnelling gegeven, zodat de maansonde in een zeer langgerekte ellips terecht
komt, waarvan het apogeum in de buurt van de maan ligt. Het ruimtetuig
bevindt zich echter nog steeds in het gravitatieveld van de aarde. Hoe verder
het komt, hoe kleiner zijn snelheid: op 200.000 km is zijn snelheid nog slechts
ongeveer 1 km/sec. Wanneer het echter zo ver komt, dat de invloed van het
gravitatieveld van de maan overheerst, dan komt de maansonde, indien de
richting van de baan en de snelheid juist zijn, ofwel op de maan terecht, ofwel
begint ze in een baan rond de maan te cirkelen (is zijn snelheid daarvoor te
groot, dan laat men de remraketten werken).
De richting van de baan moet dus zeer precies zijn. Dit hangt grotendeels of
van de snelheid waarmee de satelliet vertrekt: indien deze ongeveer 0,2 km/sec
te klein is, dan mist zij de maan met een verschil van 100.000 km! Dit was het
lot van Pioneer-3, die op 6 december 1958 in de V.S. werd gelanceerd. Een
zeer precieze onderneming was de Russische Loenik-3 (4 oktober 1959), die
eenmaal rond de maan draaide, de achterkant fotografeerde, en daarna terug
in een baan om de aarde kwam.
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Ook het zenden van sondes naar Mars en Venus kunnen we nu verklaren.
In ieder geval moet de satelliet hiervoor de vereiste snelheid bereiken om aan
het gravitatieveld van de aarde te ontsnappen en om in een baan om de zon
te komen. Maar, zoals men zich zal herinneren, bevindt Venus zich, in vergehiking met de aarde, dichter bij de zon, en Mars verder van de zon. Indien nu
een ruimtesonde van de aarde vertrekt, dan hangt het ervan af, of zij in dezelfde richting als de beweging van de aarde wordt afgevuurd, of in tegengestelde
richting. Is het in dezelfde richting, dan gaat de sonde ten opzichte van de zon
sneller dan de aarde, en dit betekent dat zij haar aphelium tegemoet gaat. Ze zal
dus Mars bereiken, indien tenminste 't ogenblik daarvoor geschikt is. Wordt de
sonde in tegengestelde richting gelanceerd, dan werkt haar versnelling tegen de
snelheid van de aarde in, en moet men ze er dus van aftrekken. Dus gaat ze, ten
opzichte van de zon, trager
dan de aarde. Ze gaat dus
op weg naar haar peri4-- aarde
helium, waar ze Venus zal
bereiken.
Er bestaan zelfs plannen om
op dezelfde manier Mercurius, de planeet die zich het
dichtst bij de zon bevindt,
met een ruimtesonde te benaderen. Op die manier zou
men bepaalde afwijkingen
van de baan van Mercurius
nauwkeuriger kunnen berekenen en een experimenteel
bewijs leveren voor de relativiteitstheorie.
Nut van de ruimtevaart

Slechts even en heel schematisch willen we de aandacht vestigen op het nut
van de ruimtevaart.
De indirecte invloed van de ruimtevaart op de techniek ligt voor de hand.
Door de rakettechniek werd zeer veel vooruitgang geboekt in het vervaardigen
van stoffen die tegen steeds grotere hitte en druk bestand zijn. De noodzakelijkheid van kleine satellieten heeft de miniaturisatie bespoedigd.
Wetenschappelijk werden enorm veel informaties verstrekt. Geheel de aardatmosfeer werd doorzocht. Onder meer werden stralingsgordels ontdekt waarvan men vroeger niet het geringste vermoeden had. Geheel het veld van magnetische en elektrische verschijnselen, tot op honderdduizenden km van de
aarde, werd verkend, en enkele kunstmatige planeten onderzochten de interplanetaire ruimte. De achterkant van de maan hebben we even goed leren
kennen als de voorkant. Mars en Venus werden afgetast, al wachten hier nog
veel problemen op een oplossing. Andere satellieten dienen voor geodetische
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doeleinden, d.w.z. voor het meten en het bepalen van de exacte vorm van de
aarde. Een belangrijk experiment is de exacte meting van de afstand tussen
de aarde en de zon: nl. de astronomische eenheid, die een van de fundamentele
eenheden is voor de sterrenkunde. Men wil nu ook een Orbiting Astronomical
Observatory (0A0) gaan lanceren, dat de sterren kan bestuderen buiten de
atmosfeer; deze laatste houdt immers een groot deel van de elektro-magnetische
golven tegen.
Mogelijke medische experimenten betreffen de invloed van de kosmische stralen op kankerweefsels — de kosmische stralen kunnen immers niet kunstmatig
voortgebracht worden — en de gedraging van het hart in gewichtloze toestand.
Ook de invloed van de gewichtloosheid op biochemische pocessen bij dieren en
planten zal worden onderzocht.
De meteorologische satellieten zijn van groter belang dan men zou verwachten:
Tiros-2 fotografeerde in 1960 '61 het breken van het ijs in de St.-Lawrencerivier, waardoor de scheepvaart vergemakkelijkt werd; Tiros-3 ondekte in 1961
een orkaan, twee dagen vroeger dan men het met de klassieke methodes kon
doen, en dit kan belangrijk zijn om voorzorgsmaatregelen te treffen; Tiros-4
deed in 1962 aan ijsverkenning: het smelten van het ijs is immers voor een
groot deel verantwoordelijk voor overstromingen. Ook kunnen sommige satellieten fungeren als bakens voor de scheepvaart: in Amerika heeft men onlangs
een schip te water gelaten dat zich door middel van computers uitsluitend
orienteert op satellieten. Over de communicatiesatellieten spraken we reeds
vroeger. Het geld dat daaraan besteed werd, is reeds ruim teruggewonnen door
de besparing aan energie.
Welke voordelen de ruimtevaart ons nog zal brengen, is niet te voorzien. Met
Werner von Braun kan men zeggen dat de ruimtevaart voor het stimuleren
van de technische en wetenschappelijke vooruitgang nu dezelfde rol speelt als
de oorlogen vroeger.

Het Apollo-project
We willen deze uiteenzetting niet beeindigen zonder een voorstelling van het
Apollo-project, waarmede de Amerikanen de bedoeling hebben, ten laatste in
1970 twee mensen op de maan te brengen.
Eerst dan de technische middelen. De Saturn-5 raket heeft een hoogte van
110 meter. De eerste trap wordt aangedreven met keroseen. De tweede en
derde trap met vloeibare waterstof, die dus op een temperatuur van —253°
moet gehouden worden gedurende de gehele vlucht. De totale stuwkracht is
± 3.000 ton. Boven op de derde trap komt de LEM (Lunar Excursion Module),
het eigenlijke maanlandingstoestel. Het geheel wordt bekroond door de kegelvormige Apollo-capsule, waarin drie man plaats nemen.
De eerste twee trappen brengen Apollo, LEM en derde trap in een baan om
de aarde. De derde trap stuwt Apollo en LEM in de richting van de maan.
Onderweg wordt de LEM uit zijn omhulsel gehaald en sturen de astronauten
de neus van hun capsule in de opening van de LEM. Daartoe oefenden de
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Gemini-astronauten zich meermalen in hun koppelingsmaneuvres met de Agena-raket. Door de neus nu van de capsule stappen twee astronauten over in
de LEM. Wanneer het geheel in een baan om de maan terechtgekomen is,
maken de twee LEM-bewoners hun tuig los van de Apollo, en vertragen, zodat
zij zacht op de maan terecht komen, tenminste indien de remraketten hun werk
goed verrichten. De Apollo-capsule blijft ondertussen rond de maan wentelen
met haar derde passagier. Beide astronauten zullen dan om beurten uitstappen
om een eerste menselijke verkenning van het maanoppervlak te maken. Na
volbrachte taak stappen zij terug in de LEM, waarvan het onderste gedeelte nu
als lanceerplatform zal dienen. Het bovenste gedeelte verlaat de maan en
bereikt volgens de bekende rendez-vous-techniek de Apollo-capsule. De twee
astronauten stappen weer over; de LEM wordt vernietigd, en de Apollo begeeft zich op de terugweg.
Deze terugkeer is een zeer delicate onderneming. Het gaat erom opnieuw een
ellips te beschrijven, waarvan het perigeum zo ligt dat de Apollo op de juiste
manier in de dampkring terechtkomt. Het ideale perigeum bevindt zich op
60 km van het aardoppervlak. Een vergissing van enkele km is niet erg, maar
indien de capsule op minder dan 50 km van de aarde terechtkomt, verbrandt
ze in de atmosfeer; indien ze op meer dan 70 km van de aarde terechtkomt,
vliegt ze de aarde voorbij en is er weinig kans dat de verdere vlucht nog beheerst kan worden. Het perigeum nu wordt bepaald door de remming waaraan
men de capsule in het apogeum onderwerpt. Voor deze remming is een precisie
van 1 m/ sec vereist. De rakettechniek is er echter inmiddels reeds in geslaagd
een precisie van 1 cm/sec te bereiken. De astronauten vertrekken dus van de
maan naar hun apogeum. Onderweg bepalen ze hun juiste baan, door de
observatie van hemellichamen, om in het apogeum de exacte remming te kunnen uitvoeren. Tijdens de lange terugkeer, die enkele dagen duurt, kunnen zij
nog geringe baancorrecties aanbrengen. Hun snelheid in de atmosfeer ligt rond
de 11 km/sec, terwijl de deceleratie ongeveer 8 g bedraagt. Het hitteschild van
de Apollo-capsule werd speciaal bestudeerd om tegen zeer hoge temperaturen
bestand te zijn.
Voorlopig kan echter niemand zeggen hoe de Amerikaanse ruimtevaartplannen
verder zullen verlopen. In februari j.l. moest de eerste bemande capsule starten,
maar iedereen kent daar de tragische afloop van. Een van de belangrijkste
moeilijkheden is het feit dat er in de capsule een atmosfeer van zuivere zuurstof heerst, die bij de minste vonk ontvlamt. Het onderzoek, dat thans in volle
gang is, zal moeten uitwijzen of het Apollo-programma met enkele secundaire
wijzigingen kan voortgezet worden. Wanneer men zich integendeel verplicht
zou zien, in de capsule een andere atmosfeer te scheppen, kan dit aan de Amerikaanse ruimtevaart een paar jaar vertraging kosten. In elk geval ziet het er
niet naar uit, dat de Amerikanen in 1968 nog de maan zullen betreden.

Politiek overzicht
Nederland

Eindelijk een kabinet
Reeds anderhalve maand wordt een belangrijk deel van de voorpagina's van
onze kranten in beslag genomen door nieuws over de tragedie van de Nederlandse kabinetsformatie. In het begin leek alles ondanks de minder goede verwachtingen nogal vlot te verlopen. Informateur Zijlstra wist de fracties van de
KVP, ARP, VVD en CHU tot overeenstemming te brengen over de hoofdlijnen van een programma. In vol vertrouwen in de persoon van prof. Zijlstra
en in de hoop, dat hij van zijn oorspronkelijk plan om niet zelf als ministerpresident op te treden, alsnog zou afstappen was men allerwege bereid niet al
te diep door te dringen in de finesses. De moeilijkheden begonnen toen prof.
Zijlstra wel deed wat hij steeds had gezegd, en zijn informatie-poging afsloot
met de mededeling verder geen actieve rol te willen spelen.
Uit het feit, dat prof. Beel werd aangezocht opnieuw te informeren bleek hoe
moeilijk het zou zijn een formateur aan te wijzen. Na enige dagen van studie
werd als zodanig aangewezen mr. B. Biesheuvel, (ARP), minister van landbouw in de achtereenvolgende kabinetten Marijnen, Cals en Zijlstra. Dit laatste
vond men in VVD-kringen niet bijzonder aangenaam en de overmaat van
vertrouwen die men in Zijlstra had gesteld, ontbrak hier dan ook bijna geheel.
Het was de vraag of het door Zijlstra opgestelde regeringsprogram nu nog wel
kon gelden. Zouden de verschillende fracties van mening zijn, dat men nu niet
meer kon volstaan met eensgezindheid in de hoofdlijnen, maar dat nu de overeenkomst ook in details zou moeten worden uitgewerkt, dan zou men b.v. ook
moeten gaan praten over de verdeling van de financiele ruimte voor 1968, een
buitengewoon moeilijk probleem, daar deze eerst nog ontdekt zou moeten
worden. Gelukkig bleken ARP en VVD het toch eens te kunnen worden over
„letter en geest van de hoofdlijnen", m.a.w. produceerde de VVD voldoende
vertrouwen in de persoon van mr. Biesheuvel.
Deze kon dus proberen zijn ministersteam samen te stellen. Opnieuw moeilijkheden; het was natuurlijk onjuist, dat de KVP als verreweg de grootste onder
de regeringspartners in de financieel-economisch-sociale sector van het kabinet
geen invloed zou kunnen uitoefenen. Ook in eigen kring werd de formateur
niet volledig gesteund; uit de ARP ontving hij vele bedankjes op zijn verzoeken
om een ministersfunctie te aanvaarden en dit lijkt toch niet alleen te wijten aan
het feit dat thans een dergelijke positie niet aantrekkelijk is, omdat er in de
komende jaren impopulaire maatregelen genomen moeten worden. Er was n.l.
ook kritiek op het programma zoals bleek uit een brief van een tiental ARP-
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'spijtstemmers', waarin zij het verwijt uitten van een te weinig 'christelijk radicale' politick. Naderhand verklaarde de ARP-voorzitter, dr. Berghuis, zich
eveneens in deze geest en meende zelfs, dat men in deze fase van de formatie
toch beter weer met de PvdA kon gaan samenwerken. Mogen wij ons afvragen
waarom deze geluiden niet gehoord werden tijdens de informatie Zijlstra?
Hoe dan oak: op 17 maart wist niemand het meer. Volgens alle mededelingen
ging de formateur naar de koningin om zijn opdracht terug te geven, maar de
volgende dag bleek hij slechts een interim-rapport te hebben gegeven en modderde hij nog een paar dagen voort. Tenslotte moest mr. Biesheuvel toch zijn
opdracht teruggeven en zat men opnieuw — of nog — in het slop.
Als zijn opvolger trad de oud-minister van defensie, P. de Jong (KVP) op;
nog steeds was er geen sprake van een ander program; alle vier partijen bleven
het eens over het door Zijlstra opgestelde basis-programma en de goegemeente
vroeg zich met stijgende ergernis of waarom al het geharrewar en gehakketak
dan zo lang moest duren. Menen de verschillende partijen nu werkelijk, dat zij
zich een dergelijk spelletje kunnen veroorloven? Een Belgische krant gebruikte
voor de Nederlandse kabinetsformatie de weinig vleiende term 'geknoei', de
overgrote meerderheid van het Nederlandse yolk heeft er minder parlementaire
uitdrukkingen voor. De apathie t.a.v. de politick bij de gemiddelde Nederlander is na een periode van hevige belangstelling voor de verkiezingen veranderd
in antipathie. Ernstige, zakelijke meningsverschillen tussen de zo stuntelig
trachtende een regering te vormen partners ziet men niet en men trekt dus de
conclusie dat alle moeilijkheden liggen in het persoonlijke vlak. En zelfs de
schijn is hier al funest! Kan het echt niet anders?
Nu — 3 april — is de heer de Jong er eindelijk in geslaagd zijn team bij elkaar
te krijgen. Het heeft gespannen tot het laatste ogenblik, hetgeen nog zijn goede
zij de had, want anders was het nog een aprilmop geworden.
Opluchting, dat het eindelijk zover is; geen enthousiasme. Een minister-president met een 'blinde vlek', zoals hij het zelf noemde, in het economische vlak
en als minister van binnenlandse zaken mr. Beernink (CHU), die reeds enige
tijd geleden verklaarde geen bijzondere behoefte te hebben aan wijzigingen van
het staatsbestel, vooral van het verkiezingssysteem. Toch is juist nu weer
duidelijk gebleken, dat men naar nieuwe vormen moet zoeken. Zou er nu veel
van terecht komen? Hopelijk.

Internationaal
Indonesia

Nadat reeds op 11 maart 1966 Soekarno gedwongen was om aan Soeharto
volmachten te verlenen om alle maatregelen te nemen die nodig waren voor de
orde en de stabiliteit van het land, bleef de onrust voortbestaan. Met de eufemistische term 'dualisme' duidde men nets anders aan dan een fel conflict
tussen president Soekarno en de werkelijke leiding in het land, waarbij de

818

Politiek overzicht

eerste steeds weer opnieuw probeerde het gezag van de laatste te ondermijnen.
Voortdurend werd er aangedrongen op een oplossing en op 9 februari nam het
Huis van Afgevaardigden een resolutie aan waarin werd aangedrongen op het
ontslag van Soekarno en op diens berechting wegens zijn aandeel in de staatsgreep van oktober 1965. De beslissing hierover moest genomen worden op het
Voorlopig Raadgevend Volkscongres, dat op 7 maart werd gehouden. Terwijl
de minister van buitenlandse zaken, Malik, een openbaar proces verlangde,
nam Soeharto een meer gematigd standpunt in. Hij wenste rekening te houden
met de grote verdiensten die Soekarno ontegenzeggelijk voor de onafhankelijkheid van Indonesia heeft gehad, en tevens met de grote aanhang die de president nog bezit in Midden- en Oost-Java en bij de marine en de politie; van een
scherp optreden verwachtte hij een even scherp conflict, dat wel eens op een
burgeroorlog zou kunnen uitlopen, waarvan de communisten zouden profiteren; daarom pleitte hij ervoor Soekarno minstens voorlopig als constitutioneel
staatshoofd te handhaven. Op 12 maart j.l. besloot het congres in deze zin
door Soekarno ook zijn laatste eretitel 'grote leider der revolutie' te ontnemen,
hem wel president te laten maar hem tevens alle politieke activiteit te verbieden. Soeharto werd waarnemend president totdat bij algemene verkiezingen
in 1968 een nieuwe president zou worden gekozen. Over de berechting van
Soekarno nam het congres geen besluit; dit werd ter beslissing overgelaten aan
de regering, maar gezien de overwinning van de gematigde richting is deze
niet te verwachten.
Frankrijk

Verloor Soekarno zijn aureool van grote leider geheel, ook een andere grote
figuur in de wereldhistorie moest enkele veren laten. Dit overkwam de Gaulle
bij de verkiezingen voor de Nationale Vergadering. Frankrijk kent een districtenstelsel in twee ronden. Behaalt een kandidaat in de eerste ronde de absolute
meerderheid dan is de zaak beslist; is dit echter niet het geval, dan heeft er
een herstemming plaats tussen alle kandidaten die in eerste instantie meer dan
10% van alle ingeschreven kiesgerechtigden hebben weten te verwerven. In
deze tweede ronde beslist de betrekkelijke meerderheid.
De uitslag van de eerste ronde was duidelijk voordelig voor de Gaullisten; van
de in totaal 73 onmiddellijk besliste uitslagen waren er 62 ten hunnen gunste.
Alhoewel dit scheen te doen verwachten dat zij haar absolute meerderheid
ruimschoots zouden kunnen handhaven, was er toch het gevaar, dat de verschillende oppositie-groeperingen in de tweede ronde zouden gaan samenwerken. Afspraken hiertoe waren door de Federation de la Gauche, bestaande uit
Socialisten, Convention des Institutions republicaines en Radicale Partij, reeds
in november gemaakt en deze waren in december aangevuld door een akkoord
met de communisten om ten gunste van elkaar kandidaten in de tweede ronde
terug te trekken om zo gezamenlijk op te trekken tegen de Gaullisten. Het bleef
echter een vraag hoe de kiezers dit op hen gedane beroep zouden opvolgen.
Hierop bracht de tweede ronde een onverwacht antwoord. Het partij-advies
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werd zeer goed opgevolgd, zodat de Gaullisten hun meerderheid zagen slinken.
Wel behaalden zij 244 van de in totaal 485 zetels van het Franse moederland
en hebben zij dus nog net de absolute meerderheid, maar onder deze 244 zijn
er 42 voor de Onafhankelijke Republikeinen o.l.v. Giscard d'Estaing, die tegen
de Gaulle ja, maar.... zegt. De grote overwinnaar was de Communistische
partij, die niet alleen uit haar isolement werd verlost door bovengenoemd
akkoord, maar tevens merkte, dat ook de Franse kiezers bereid waren althans
in tweede instantie op een communistische kandidaat te stemmen.
Men heeft nu dus wel voor een belangrijk deel 'neen' tegen de Gaulle gezegd,
maar waarop zegt deze oppositie nu eigenlijk 'ja'? Dit blok is het onderling te
zeer oneens dan dat het in staat zou zijn een alternatief voor de Gaulle te
vormen. Zo gauw de kopstukken gaan praten over het begrip democratie
blijken zij principieel diametraal tegenover elkaar te staan. Toch zal de Gaulle
deze oppositie niet kunnen negeren, daar hij ook in eigen kring met meningsverschillen moet rekening houden, b.v. met de sterk gestegen aanhang van.
bovengenoemde Giscard d'Estaing. Zal de Gaulle om zijn positie in de Nationale Vergadering te versterken nu proberen toenadering te zoeken tot het
Democratisch Centrum van Lecanuet? Dit is eigenlijk een van de grootste
verliezers geweest en het lijkt ons niet zo in de lijn van de Gaulle te liggen om
concessies te doen aan verliezers.
Kernbewapening

Reeds jaren wordt in Geneve een achttien-landen-conferentie gehouden over
ontwapening; daar Frankrijk nog steeds weigert mee te doen, komen er slechts
afgevaardigden van 17 mogendheden. Spectaculaire resultaten zijn er tot nu
toe niet verkregen. Van de bijeenkomst die op 21 februari j.l. begon, had men
betere verwachtingen, daar nu gesproken zou worden over een verdrag tegen
verdere verspreiding van kernwapens (non-proliferatie). De V.S. en Rusland
zouden vrij gemakkelijk een gezamenlijk ontwerp-verdrag bij de conferentie
kunnen indienen, maar tot nu toe is zelfs dit niet gebeurd. Vooral in de Westduitse Bondsrepubliek blijkt hevig verzet tegen deze plannen. Niet omdat het
prijs stelt op het bezit van een eigen kernwapen, maar omdat men erg bang is
dat de inspectie — tot genoegen van de V.S. zou bier voor het eerst het beginsel van internationale controle worden vastgelegd — zou kunnen Leiden tot
industriele spionage; verder zou de ontwikkeling van kernenergie voor vreedzame doeleinden door niet-kernmogendheden onmogelijk gemaakt kunnen
worden en zouden deze meteen tot mogendheden van de zoveelste rang worden
gedegradeerd. Tenslotte uitte men nog het bezwaar, dat op deze wijze niet
wordt ontwapend, maar slechts wordt verhinderd dat nieuwelingen bewapenen.
En wat betekent het als b.v. Communistisch China en Frankrijk bij de besprekingen niet betrokken zijn? Wat koopt b.v. India voor een in Geneve door drie
kernmogendheden afgelegde belofte geen kernwapens te zullen gebruiken tegen
kernwapenvrije landen, als Peking niet bij deze drie is?
7 - 4 - '67
J. Oomes
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Amerikaanse investeringen
in Europa
De Verenigde Staten hebben veel geld
in Europa belegd. Europa heeft ongeveer evenveel in Amerika belegd. Deze
situatie bestaat al jaren. Maar ineens
lijkt het of het iedereen opvalt dat onze
economie mede-eigenaars van overzee
heeft. Dat besef veroorzaakte een zekere mate van irritatie. De term cocakolonisatie brengt dat onbehagen aardig
tot uitdrukking. Om te speuren naar
economische achtergronden achter de
bier geregistreerde sentimentaliteit heeft
de Kring van Amsterdamse economen
zich door vakkundigen over deze problematiek willen laten voorlichten. Hij
vroeg daarom de Heer Otto Schoeppler,
vice-president van de Chase Manhattan
Bank, een inleiding over dit onderwerp
te houden.
Schoeppler schreef de hetze toe aan
Frans onbehagen omdat Chrysler (overigens van Italiaanse aandeelhouders)
het Simca-concern kocht. Dat gebeurde
in 1963. Sindsdien is een protestactie
gaande. Men miskent het feit dat er al
vanaf de eeuwwisseling of eerder aanzienlijke Amerikaanse beleggingen in
Europa zijn geweest, die zich dermate
integreerden dat men zich van de herkomst nauwelijks meer bewust is. De
laatste jaren maakt men zich plotseling
bezorgd over die investeringen. Is het
angst voor de financiele kracht van het
Amerikaanse bedrijfsleven en de Amerikaanse economie in het algemeen?
Want het valt niet aan te tonen dat
iemand door deze investeringen feitelijk

geschaad werd. De tweede inleider, Dr.
C. F. Karsten, lid van de Raad van bestuur van de Amsterdam-Rotterdam
Bank, meende dat inderdaad de omvang
van de Amerikaanse zakengiganten in
Europa — en met enig recht — huiver
verwekte.
Ten aanzien van een ander aspect, dat
van de technologische kloof (technological gap), was er minder overeenstemming tussen beide sprekers. Schoeppler
meende — onder verwijzing naar Duitslands sterke exportpositie in kwalitatief
hoogstaande eindprodukten — dat het
met Europa's technische achterstand
nogal meevalt. Karsten was minder optimistisch. De geneigdheid tot het doen
van uitgaven voor onderzoek is in Europa niet bijster groot. Bovendien beoogt Europa veelal wetenschappelijke
resultaten, terwijl de Amerikaan bij elk
project streeft naar commerciele toepassingen. De brain drain (het naar de Verenigde Staten trekken van Europese geleerden: 9000 man in 3 jaar) is al evenmin bemoedigend. Dezer dagen is trouwens ook een Bilderberg-conferentie
aan dit vraagstuk van de technische
achterstand gewijd.
Karsten achtte overigens de bestaande
bedrijfskundige kloof (managerial gap)
wel zo belangrijk. Het maken van winst
is in Europa enigszins in discrediet geraakt en dat is een niet te onderschatten
klimatologisch nadeel voor ons. Bovendien wordt de wetenschap te veel geweerd bij het nemen van beslissingen.
Ook meent men dat er van de Europese
ondernemer nog veel te leren is; veelal
een misvatting.
Schoeppler en Karsten waren het in
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grote lijnen wel eens inzake andere aspecten van de Amerikaanse investeringen in Europa. Hoewel bet Amerikaanse belang in het totaal gezien niet zo
groot is, kan de Amerikaanse invloed in
bepaalde bedrijfstakken afzonderlijk op
zichzelf angstwekkende vormen aannemen. De olie- en automobielbranches
kunnen als voorbeeld worden genoemd.
Daarbij mag echter niet uit het oog
worden verloren dat het Amerikaanse
aandeel in feite is opgebouwd uit verkopen van ondernemingen die elkaar fel
beconcurreren zodat de consument er
allicht wel bij vaart. De omstandigheid
dat de Amerikaanse concerns goedkoper
aan financieringsmiddelen konden komen behoort intussen tot de verleden
tijd. Het opkopen door de Amerikanen
van bestaande Europese ondernemingen
spreekt sterk tot de verbeelding, maar
heeft qua omvang weinig te betekenen.
De ondanks alle nuancering toch overeenkomstige gedachtengang van beide
inleiders maakt het begrijpelijk dat ook
de conclusies niet sterk uiteenliepen.
Een tegengaan van de Amerikaanse investeringen in Europa wezen de inleiders af. Daarbij nam Karsten de tekorten op de Amerikaanse betalingsbalans
het meeste au serieux en achtte het alleen al om psychologische redenen dringend gewenst dat de Verenigde Staten
alles in het werk stellen een einde aan
die tekorten te maken. Schoeppler zag
bier niet zozeer een probleem en voorspelde zelfs weer dollartekorten voor de
toekomst, een terugkeer dus tot de toestand die na de tweede wereldoorlog
gedurende een aantal jaren bestond. De
inleiders meenden overigens dat oplossingen voor het probleem van de Arnerikaanse investeringen in Europa eerder
in Europa zelf dan aan gene zijde van
de Oceaan moeten worden gezocht. De
Europese integratie verkeert momenteel
nog in een onvolkomen stadium.
Discussieleider Drs. A. W. J. Caron, lid
van de Raad van bestuur van Unilever
N.V. was een andere mening toegedaan.
Hij voelde er nets voor ons bedrijfsleven een verlengstuk te laten worden
van het Amerikaanse. Amerikaanse investeringen in Europa zonder Europese
investeringen in de Verenigde Staten
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zijn onaanvaardbaar. Aan de hand van
voorbeelden betoogde Caron dat de
Amerikaanse anti-trustwetgeving wordt
gehanteerd om het de Europeanen
moeilijk te maken in Amerika te penetreren.
Carons bewering lijkt in tegenspraak
met de openingszin van dit verslag. Men
vergisse zich echter niet. Er moge een
grote hoeveelheid Europees kapitaal in
de Verenigde Staten zijn belegd, maar
dat geschiedde dan in de vorm van effecten-aankopen. Dat het Europese bedrijfsleven zich gereserveerd betoont ten
aanzien van de misschien dan wel niet
grotere Amerikaanse investeringen bier
is te billijken omdat de Amerikaanse
investeringen veelal geschieden door
vestiging of overneming van ondernemingen die rechtstreeks onder Amerikaanse controle zijn geplaatst en een
enkele maal zelfs met aan onze eigen
kapitaalmarkten onttrokken middelen
zijn gefinancierd. Het is jammer dat
Schoepplers mening over deze tegenwerping van Caron niet meer is vernomen.
J. J. Meltzer

Een instructio de musica
in sacra liturgia
En wat nu?
Na een maandenlange, moeizame voorbereiding, eerder teleurstellend dan dat
men zich er over kan verwonderen, verscheen op 5 maart van dit jaar de door
Paus Paulus op 9 februari gesigneerde
Instructie over de Muziek in de H. Liturgie, welke op Pinksterzondag, 14 mei,

van kracht wordt. Brengt zij ingrijpende
wijzigingen teweeg? Geeft ze in onze
kerkmuziekwereld reden tot tevredenheid, tot voldaan instemmen of tot teleurstellend hoof dschudden?
Op vragen als deze valt niet met kortweg ja of nee te antwoorden. In de eerste plaats niet, omdat dit afhangt van
de plaats waar deze vragen worden gesteld; in de tweede plaats van wie ze
stelt. Van de plaats waar, omdat de
waardebepaling voor ieder land yenschillend is, zoals wij aanstonds zullen
aantonen. En wat, afgezien hiervan, de
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persoonlijke visie zal zijn: voor wie de
dualiteit van handhaven en vernieuwen
van liturgie en kerkmuziek in de Constitutie over de H. Liturgie van het Vaticanum II (1963) een doom in het oog
mocht zijn, hij doet maar beter deze
Instructie ongelezen te laten, omdat ze
nets anders beoogt dan een gedetailleerde, praktische uitwerking van deze
Constitutie. Degene die hierover anders
denkt, zal getroffen worden, nu eens
door weldoordachte beschouwingen welke blijk geven open oog te hebben voor
de realiteit, dan weer door reeds verwelkte ideeen.
Om een enkel voorbeeld te geven van
het eerste: in het hoofdstuk VII over
het componeren van muziek bij uit het
latijn vertaalde volkstaalteksten leest
men: „Bij het vervaardigen van vertalingen in de volkstaal van die tekstdelen
welke gecomponeerd moeten worden,
vooral van psalmen, zullen deskundigen
zich moeten inspannen om op een geschikte wijze te laten samengaan datgene wat enerzijds overeenkomt met de
latijnse tekst en anderzijds wat de geschiktheid bepaalt van een volkstaaltekst welke op muziek moet worden
gezet. Hierbij moet men het eigene en
de wetten die iedere taal eigen zijn, in
acht nemen en moeten de aangeboren
gesteldheid van ieder yolk en zijn bijzondere kenmerken voor ogen gehouden
worden: het is deze traditie waaraan de
componisten met toepassing van de wetten der kerkmuziek bijzondere aandacht
moeten wijden, wanneer zij (volkstaal-)
muziek componeren" (art. 54).
Teleurstellend-verwelkt is daarentegen
wat gezegd wordt over het aandeel van
de vrouw in het kerkkoor. Een vooruitgang tot op zekere hoogte is nog, dat de
samenstelling van kerkkoren uit vrouwen en mannen of alleen uit vrouwen
— maar dan „indien de omstandigheden
dit vragen" — kan bestaan; ontmoedigend is evenwel de bepaling: „Wanneer
het zangkoor ook uit vrouwen (d.w.z.
uit mannen en vrouwen, en zeker indien
uitsluitend uit vrouwen) bestaat, dan
worde het steeds opgesteld buiten het
priesterkoor" (art. 22).
En met dit laatste zijn wij dan toch weer
teruggekeerd tot de hierboven gemaakte
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opmerking, dat een beoordeling van deze Instructie afhankelijk is van land of
kerkprovincie waar deze Instructie gelezen wordt. Immers nit het feit dat de in
het kerkkoor zingende vrouw geen
plaatsruimte krijgt toegewezen in het
priesterkoor, volgt niet noodzakelijk,
dat in ieder land deze bepaling zo buiten de tijd en tijdgeest wordt opgevat
als in ons land.
Vroeger was het niet zo, of althans in
veel mindere mate, dat een Instructie
zoals deze over de kerkmuziek dermate
verschillend gezien en beoordeeld werd
in de verschillende kerkprovincies —
om te zwijgen over afwijkende meningen binnen eenzelf de kerkprovincie.
Wie over dit nieuwe verschijnsel binnen
de Kerk een verklaring wenst, zal het
beeld van nu moeten zien tegen zijn
historische achtergrond. Deze historische achtergrond laat zich in de volgende hoofdlijnen samenvatten.
Tot aan het Tweede Vaticaans Concilie
heeft de denk- en leefwereld binnen de
Katholieke Kerk geteerd op een voortgezette groei van vroeg-middeleeuwse
princiepen: de middeleeuwse samenleving kenmerkt zich in een feodaal denken en doen, ook van een 'feodaal' op
gezag geloven en beleren in de klerikale
intelligentie, niet het minst in 'feodale'
liturgische gedragingen en liturgischzingen volgens 'goddelijke' normen. Als
een vanzelfsprekendheid aanvaardde
men bijvoorbeeld, met 'ogen van geloof', de legende dat de H. Geest als
duif op Gregorius' schouders deze paus
geinspireerd had tot het schrijven van
zijn, de Gregoriaanse melodieen. Wie
deze „dulces gregoriani cantus" niet
wenste te zingen: „anathemate perpetuo
mansurum", aldus Leo IV (847 - 855).
Dit feodaal denken, zowel sociaal als in
wetenschap en in kerkmuziek, heeft
zich, varierend, eeuwenlang gehandhaafd en men kan bijv. zich onmogelijk
een verklarend begrip van de ontwikkeling van de middeleeuwse kerkmuziek
eigen maken, als men niet deze feodale
opvatting tot uitgangspunt neemt. Het
eerst brokkelden deze opvattingen af,
en ontstaan de verschuivingen, op het
terrein waaraan de term feodaal is ontleend: in de sociaal-economische sector

823
en dan met velerlei culturele gevolgen,
ook in de profane literatuur en muziek.
Van de cultuur van de bezitter van de
'terra', de vorst, naar de aanvankelijk
eenvoudige castella, later kastelen met
adellijke Troubadours, naar aristocratische tot rijkburgerlijke Trouvêres en
Minnesanger, tot de verburgerlijking der
Meistersinger. In een latere fase zet deze
verbrokkeling in op het gebied van het
feodaal-denken volgens het auctoritasprinciep (de wetenschap gold immers
ontstaan te zijn bij en eigendom te zijn
van de Hellenen) op het terrein der wetenschap, waar Plato en Aristoteles een
tijd lang als heiligen werden vereerd.
Maar het sterkst van al bleef men volgens dit princiep denken en handelen in
het begrip Kerk, in haar theologie, haar
liturgie en kerkmuziek.
Opvallend nu is, dat deze opvatting ten
opzichte van liturgie en kerkmuziek zich
nergens dermate continu en rechtlijnig
heeft voortgezet als in de Nederlandse
kerkprovincie. Het was voor de Nederlander bijvoorbeeld — en zijns inziens
kon de buitenlander daaraan een voorbeeld nemen — iets vanzelfsprekends
om iedere pauselijke bepaling zo nauwkeurig mogelijk op te volgen: weliswaar
levend binnen een naar godsdienst gemengde bevolking — en wellicht juist
daardoor —, waren wij in het buitenland
herkenbaar aan onze pogingen om voor
en na de maaltijd te bidden, enz. En,
terugkerend tot de kerkmuziek, geloof
ik niet, dat men een yolk kan aanwijzen,
dat stipter en ernstiger dan wij het Motu
Proprio van Pius X over de kerkmuziek
(22 nov. 1903) heeft uitgevoerd. Zo is
mij bekend, dat in geen land als het
onze de wens — ook in deze nieuwe
Instructie naar voren gebracht — van
'een kerkkoor bij iedere parochiekerk'
zo volkomen werd gerealiseerd; voor
ons Nederlanders doet het zelfs wat wereldvreemd aan, wanneer deze Instructie
in 1967 dit niet eens blijkt te veronderstellen; zij spreekt niet slechts de wens
uit van het oprichten van kerkkoren,
maar gaat er in dit verband van uit: als
dat niet kan, laat er dan tenminste een
zanger ('cantor') zijn (art. 19 en 21).
De Instructie over de kerkmuziek is dus
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verschenen, en wat nu? Wat valt er —
want Kier moet men onderscheid maken
tussen de landen — voor Nederland
over te zeggen? Ik geloof dat het voor
een beantwoording goed is geweest dat
ik enige historische achtergrond gekozen
heb. Daardoor immers wordt het begrijpelijk, dat, omdat Nederland — wellicht
het sterkst van alle landen — zich in de
eeuwenoude traditie van het 'feodaalkerkelijk-denken' heeft ingeleefd, velen
zich van die denkwijze wensen te ontdoen met de natuurkracht van een zich
ontpoppende vlinder. Velen, juist in Nederland, en het sterkst in Nederland,
met het gevolg, dat dit kleine land dat
tot voor weinig jaren als voorbeeld van
een 'filia Ecclesiae' kon worden gesteld,
nit als een voor de kerk angstaanjagend
territorium in het buitenland wordt aangezien, door sommigen gelukkig ook met
begrip.
Wanneer men nu aan iemand uit de Nederlandse kerkmuziekwereld de vraag
stelt: de Instructie over de liturgische
muziek is verschenen, en wat nu? dan
is aan te nemen, dat de vraagsteller niet
behoort tot degenen die het standpunt
innemen, dat de tijd van pauselijke Instructies voorbij is, de tijd ook van het
ondersteunen en interpreteren van Instructies door het territoriaal gezag. Wie
overblijft kan behoren ofwel tot diegenen voor wie nog ieder Instructie-woord
'heilig' is, of tot diegenen die overleg
wensen over de inhoud van deze Instructie. In hoeverre heeft deze dialoog zin?
Zin-hebben betekent bier, dat o.m. de
overheid deel neemt aan deze dialoog.
En dan? Wij voor ons geven voorkeur
aan de dialoog, maar kan en zal die op
dit moment zinvol zijn? Wie durft als
eenling hierop het antwoord te geven?
J. Smits van Waesberghe

Nieuws in de
Nederlandse literatuur
Afgelopen maand is aan Louis-Paul
Boon de Constantijn Huijgensprijs 1966
uitgereikt voor zijn gehele oeuvre.
Tegelijkertijd liet de Arbeiderspers drie
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Boon-boeken het licht zien: een nieuw
boek Wat een leven, een Kleine omnibus, bevattende Twee spoken, De kleine Eva en Vaarwel krokodil, en een
boekje Louis Paul Boon, dat o.a. 4 pagina's foto's, een biografie, een bibliografie, meningen van anderen over
Boon en nog wat werk van hemzelf bevat.
Desclee de Brouwer kwam met een aantal nieuwe gedichtenbundels. Van Marcel Leemans Wedergeboorte, van Jose
de Poortere Gedichten, van Eddy van
Vliet Duel en van Albert de Vos Terra
d' amore.

De Arbeiderspers publiceerde het poeziedebuut van Louis Ferron onder de
titel Zeg nu zelf, is dit ontroerend?
Als laatste gedichtenbundel dient genoemd te worden Cocon van Hans Verhagen. Dit bock verscheen bij de jonge
Amsterdamse uitgever Thomas Rap, die
vooral veel aandacht besteedt aan de
uitvoering van zijn boeken. Zo werd bij
deze bundel gebruik gemaakt van DayGlo Daglichtfluorescerende inkten. Inez
van Dullemen bundelde de reisbrieven
uit Amerika die zij in de Volkskrant
publiceerde onder de titel Op zoek naar
de Olifant (Querido).
Een boek waarin ook reisbeschrijvingen
verwerkt zijn is het nieuwste boek van
Alfred Kossmann Clownsreis (Querido).
In de straten van Tepalka (Bezige Bij)
is een roman die op het Zuidamerikaanse continent speelt, van de hand van de
Nederlandsschrijvende Curagaoenaar Tip
Marugg.
De auteur en computerprogrammeur
Gerrit Krol onderzoekt onze taal uit
wiskundig oogpunt in Het gemillimeterde hoofd (Querido). Het boek draagt
als ondertitel Schrijven met sommen.
Waarom schrijven? Wat is de betekenis
ervan? Hoe is de verhouding tussen het
werk en het persoonlijke leven van de
schrijver? Op deze vragen geven Pierre
Dubois, Rene Gijsen, Willy Roggeman,
Paul de Wispelaere en Weverbergh antwoord in Vijf geloofsbrieven (Nijgh en
Van Ditmar).
Trap op, trap af (Querido) is de titel
van een nieuwe novelle van Max Dendermonde, handelend over de huisploert
Arnold Natterman.

Werk van debutanten dat te klein is om
apart te publiceren en dat de vergetelheid niet verdient, heeft de Arbeiderspers ondergebracht in Proefpagina. Het
is de bedoeling dat meerdere delen verschijnen zullen.
Als laatste proza dient nog genoemd te
worden nieuw werk van twee produktieve schrijvers: een nieuwe roman van
Willem Brakman, Het godgeklaagde
feest (Querido), en een nieuwe verhalenbundel van J. Bernlef De schaduw van
een vlek (Querido).
Tenslotte dient de verschijning gememoreerd te worden van een nieuw literair
tijdschrift, Raster genaamd, dat driemaandelijks gaat verschijnen en in bepaalde opzichten de plaats van het ter
ziele gegane Merlyn wil innemen, maar
dat bijvoorbeeld ook aandacht gaat besteden aan film en muziek. In het eerste
nummer kunt u o.a. gedichten vinden
van Kouwenaar en Waskowsky, een novelle van Hamelink en beschouwingen
over Hermans, Marsman en Pasolini.
Abonnementsprijs van het blad, dat
wordt uitgegeven door Van Ditmar
Amsterdam, bedraagt f 17,50 per jaar.
J. Groot

Beeldende kunst
in Nederland
Ans XXIII in Jacatra

Waar men het niet verwacht, ziet men
de fijnste dingen. Dat geldt ook voor
het Noordhollandse polderland. Daar
staat aan de Rijperweg 120 in Middenbeemster de hoeve 'Jacatra', bewoond
door Wijndelt Jonges. Een deel van z'n
huis heeft deze fotograaf ingericht als
expositieruimte. Uit pure liefhebberij,
maar ook wel een beetje om te voorzien
in een lacune: het ontbreken van een
cultured centrum in dit gebied. 'Jacatra'
is een verrassing. De sfeer is er informeel en vriendelijk, er wordt goede muziek gedraaid, bij de opening van de
tentoonstelling van Ans XXIII wordt
bisschopswijn geschonken. De openingsspeech is een verademing. Niet de cli-

825
chematige grafachtige rede, maar een
ongecompliceerd gepraat van ene Jelle
Klaasma, die een soort prive 'Kunstgrepen' ten beste geeft. De tentoonstelling van Ans XXIII is een belevenis.
De jonge, Amsterdamse kunstenares
maakt moderne ikonen, in prachtige
diepglanzende en bestoft aardse kleuren, verrijkt met flarden goud, doorspekt met in kistletters geschreven teksten. Sommige van haar panelen herbergen pop-achtige objecten: vreemde houten lijsten, bewegende zonnen of lampjes die pas gaan branden als men op
knopjes drukt, aangemoedigd door zinnen als: bij overspel, bij berouw, bij
atoomgevaar. De schildertrant is verrukkelijk — een tikje naIef, op een wat
gedeformeerde manier, heel opmerkelij k.
Behalve ikonen exposeert Ans XXIII
ook klokken. Beschilderde en versierde
klokken, waarin op hele en halve uren
de heerlijkste dingen gebeuren. Zo
draaien zonnen, klapwiegen vleugels,
rijzen en dalen engeltjes. Temidden van
alle modieuze en snobistische galeries
en tentoonstellingen vormen 'Jacatra' en
Ans XXIII eigenlijk wel een oase. Tot
4 mei, van 14 - 17 uur.
Zekveld: rehabilitatie

„Rehabilitatie van het portret" is de titel
die Jacob Zekveld meegaf aan de tentoonstelling die hij vorige maand had in
Galerie 845, Prinsengracht zelfde nummer, Amsterdam. Zekveld is jong, om
precies te zijn 22, maar is nu al een van
de beste actuele schilders die we hebben. Eerder was werk van hem te zien
in Rotterdam, Groningen, Amsterdam
en op vele groepstentoonstellingen, ook
in het buitenland. Zekveld exposeerde
in 845 portretten, van mensen die hem
kennelijk iets 'gedaan' hebben: o.a. de
roddelaarster Elsa Maxwell, de gangster
Al Capone, de vrouwenmoordenaar
Landru, Mata Hari en Jonathan Swift.
Zekveld schildert op de rand van hard
edge, in felle, cleane vinylverven, met
roze als overheersende achtergrondkleur. Hij beperkt zich niet tot hoofden
en lijven van de geportretteerden, maar
geeft ze saillante objecten uit hun omgeving mee. Elsa Maxwell een oor en
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papegaaien, Al Capone een wapenstok
en een bankbiljet, Landru vrouwen en
hun kledingstukken. De Rotterdammer
Jacob Zekveld was de zoveelste goede
keus van de sympathieke, experimenterende Galerie 845.
Van Munster in polyester

Wat ik al eerder bij hem thuis in Rotterdam zag, was vorige maand bij Galerie Espace in Amsterdam: het nieuwe
werk van de beeldhouwer Jan van Munster. Voor wie houdt van zijn stenen
ballen is de overgang groot. In plaats
van levende, bewerkte steen is koele,
gladde kunststof gekomen. Ik wil daarmee niet zeggen dat de overgang een
verslechtering is. Van Munster blijft —
ook met het nieuwe materiaal — in
staat zich goed en overtuigend uit te
drukken. Z'n onderwerpen zijn onveranderd: zaadbollen, organen, embryo's.
Hij heeft twee dingen aan zijn werk toegevoegd: kleur en beweging. Rood,
oranje, groen, een puntje blauw en passend vleeskleurig roze, waggelen, wiebelen en draaien. Van Munster bouwde
ook een groene cel, waarin een vijftal
beelden is ondergebracht, een soort mobiele tentoonstellingskamer, waarin o.m.
zijn „zwuivend gebeuren" een plaats
gekregen heeft. Z'n laatste werken zijn
gevat in een koepel van plexiglas; voor
mij is dit stuk wel het hoogtepunt van
de expositie. Ik kan me voorstellen dat
heel wat mensen er nog niet zo goed
aan kunnen wennen. Dat is geen schande, dacht ik. Per slot van rekening is
Van Munster er zelf ook pas in de loop
van de jaren naar toegegroeid.
Yermeldenswaardigheden
Nieuw museum in Utrecht

Aan de Oudegracht 317 in Utrecht is
het museum Van Baaren geopend.
Daarmee wordt uitvoering gegeven aan
de wilsbeschikking van de laatste bewoner van dit patricierspand, architecttaxateur L. H. van Baaren, in 1964 op
76-jarige leeftijd overleden.
Een nog door hem in het leven geroepen stichting heeft de inrichting van het
museum verzorgd. De collectie bestaat
uit ca 300 schilderijen, voornamelijk
van Franse en Nederlandse meesters uit
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de negentiende eeuw, ter waarde van
ongeveer drie miljoen gulden. De doeken zijn verdeeld over de verschillende
vertrekken van het grachtenhuis, dat
verder qua inrichting zoveel mogelijk
onveranderd is gelaten. De meubels van
de familie Van Baaren staan er nog in.
Er hangen werken van o.a. Van Gogh,
Monticelli, Breitner, Courbet en Jacob
Maris, alsmede een vroege Mondriaan
en doeken van Isaac Israels en De Chirico.
Het museum zal voorlopig uitsluitend
op verzoek te bezichtigen zijn. Studenten van het Kunsthistorisch Instituut
hebben vrij toegang. Zij krijgen er ook
enkele colleges.
W ereldtentoonstelling

Er zijn moeilijkheden gerezen rond de
culturele inbreng van Nederland in het
paviljoen op het Expo-terrein in Mont-
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real. Toen de kosten van het bouwen en
inrichten van het Nederlandse paviljoen
te hoog werden, heeft de overheid de
post cultuur aanzienlijk verlaagd. Het
bestuur van de Federatie heeft naar
aanleiding van deze maatregel een telegram verzonden aan de ministerraad,
luidende:
„Het bestuur van de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars protesteert met klem tegen het
feit dat, in strijd met de gewekte verwachtingen een aantal manifestaties van
hedendaagse Nederlandse kunst op de
wereldtentoonstelling te Montreal geen
doorgang zal vinden. Het doet een dringend beroep op de regering om de
voorwaarden te scheppen waardoor alsnog Nederlandse cultuur waardig en
veelzijdig aan een internationaal publiek
getoond kan worden".
Paul Mertz
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THEOLOGIE
Bij vergissing is in de bespreking van Drs.
P. van Dongen 0. Praem

De Mariazusters van Darmstadt
als prijs vermeld f 24,50. Dit is f 4,50. Aan
auteur en uitgever onze excuses.

Prof. Dr. G. C. Berkouwer

ologia fundamentalis en hermeneutiek zullen dit boek niet ongelezen laten. De argumentatie is de zwakke plek, maar oudergewoonte orienteert schr. ons ruimschoots
in de 20e-eeuwse protestantse theologie uit
het Nederlandse en Duitse taalgebied. Voor
katholieken zeer behartigenswaardig zijn de
exegetische notities op pp. 152 - 154, en de
reserve jegens de allegorese (182 - 184).
P. den Ottolander

De Heilige Schrift I

Het Nieuwe Testament
De Pastorale Brieven

(Dogmatische Studien). J. H. Kok, Kampen, 1966, 234 pp., f 15,75.

Vertaald en toegelicht door Dr. Th. C. de
Kruijf

Deze dogmatische studie raakt allerlei
kwesties aan die zo oud zijn als het protestantisme, of nog ouder. Schr. kiest tamelijk
nieuwe wegen, in vergelijking met de vroegere gereformeerde theologie en zijn eerdere publikaties. Evenals 25 jaar geleden geeft
hij de mentaliteit weer van de toonaangevende meerderheid in de Gereformeerde
Kerken. Ondertussen is daar nogal wat veranderd in de benadering van de Bijbel. —
Als iemand het onfeilbaar leergezag van de
Kerk loochent, komt hij uiteraard voor de
vraag to staan, wie zekerheid kan geven
inzake de omvang van de kanon en inzake
de exegese van de inhoud der H. Schrift.
Deze problemen worden vooral niet geringer, wanneer men een rationeel-argumenterende voorbereiding van het geloof afwijst.
We menen, dat ook Berkouwer niet ontkomt aan de vanouds vicieuze cirkels. Zijn
betoog geeft overvloedig blijk van afkeer
jegens theoretische, formele, causale, rationele e.a. verklaringen, maar lost daar de
vragen niet mee op. De grenzen van kanon
en inspiratie vervagen in dit boek, en dat
heeft uiteraard bezorgdheid opgewekt bij de
protestantse orthodoxie. Specialisten in the-

J. J. Romen & Zonen uitg., Roermond Maaseik, 1966, 126 pp., 1 9,20.
Dit boek geeft de tekst van de twee brieven
aan Timoteus en de brief aan Titus, voorzien van wetenschappelijk kommentaar. Een
algemene inleiding over de vermoedelijke
auteur, de kerkelijke situatie waarin deze
brieven geschreven zijn, de leer in deze teksten en bibliografie gaan vooraf. Een kostbaar werkinstrument voor degenen die zich
dieper in deze Nieuw-Testamentische teksten willen inwerken.
S. Trooster

Vatikanum II
Vollstandige Ausgabe der
Konzilsbeschliisse
Zusammengestellt von Konrad W. Kraemer (= Fromms Taschenbiicher „Zeitnahes
Christentum", Sonderband 44).
Verlag A. Fromm, Osnabruck, 19664, 814
pp., kart., DM 16,80.
Deze werkelijk volledige uitgave van alle
documenten van het 2e Vatikaans Concilie
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in duitse vertaling in een paperback is een
prachtig werkinstrument voor alien die zich
willen verdiepen in tekst en geest van dit
voor onze tijd zo belangrijke Concilie. De
wetenschapper zal mogelijk de latijnse tekst
missen, maar daar staat tegenover dat de
doorsnee belangstellende voor een geringe
prijs alles in een bandje tot zijn beschikking heeft. Voor hem wordt de bruikbaarheid van deze verzameling op unieke wijze
verhoogd door toevoeging van een zeer uitgebreid register van trefwoorden (het beslaat maar eventjes 171 bladzijden!), waardoor het mogelijk wordt in een minimum
van tijd de gedachten van dit Concilie over
welk praktisch en concreet punt ook te
vinden. Een bock dat niet genoeg kan worden aanbevolen aan ieder die, hetzij persoonlijk hetzij in groepsverband, zich de
visie van Vaticanum II eigen wil waken.
S. Trooster

Karl Rahner

Schrif ten zur Theologie
Bd. VII
Zur Theologie des geistlichen Lebens
Benziger, Einsiedeln, Zurich, Köln, 1966,
520 pp., DM. 28,—.
Rahner is over het algemeen meer 'verstandelijk' dan 'bevindelijk'. Toch is het voor
een redel geestelijk leven prettig een Yaktheoloog te horen over zaken als by. kerstmis, verrijzenis, christelijk sterven, heiligenverering, evangelische raden en vele andere
punten, waarover dikwijls onklaarheid
heerst. Hier is iemand aan het woord, die
over al deze dingen op een eigen verantwoorde wijze nagedacht heeft.
G. Adriaansen

Joseph Crehan s. j.

The Theology of St. John
Darton, Longmann & Todd, London, 1965,
160 pp.
Dit boekje biedt ons een bundeling van 24
lezingen, die de in Engeland welbekende
pater Crehan heeft gehouden voor de Newman Association. Elk hoofdstuk geeft in
een zestal biadzijden een dieper inzicht in
een bepaald johanneisch thema, zoals getuigenis, waarheid, leven, lief de, gemeenschap, enz. De hoofdstukjes die de auteur
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wijdt aan het leven en de persoonlijkheid
van Johannes en aan de achtergrond van
zijn denken lijken ons iets te voorzichtig.
In de uitwerking van de verschillende thema's zal al wie enigszins vertrouwd is met
de geschriften van Johannes daarentegen
ernstig materiaal vinden voor een vernieuwde lezing van dit actuele getuigenis.
K. Van Thillo

Handbuch der Pastoraltheologie
Praktische Theologie der Kirche in ihrer
Gegenwart, Band II/1 and 11/2, hrsg. von
F. X. Arnold, K. Rahner, V. Schurr, L. M.
Weber

Herder, Freiburg, 1966, 334 -I- 425 pp.
Dit tweede deel (in twee volumen) van het
Handbuch verschijnt geruime tijd na het
eerste. Vele medewerkers waren immers in
deze periode te zeer door concilie-werkzaamheden in besiag genomen. Deze vertraging liet anderzijds toe op vele plaatsen in
de tekst met de concilie-dekreten rekening
te houden, zonder dat evenwel kan gezegd
worden dat het hele concilie hierin al 'verwerkt' is — dat ware trouwens een onmogelijke ondememing. Terwijl het eerste deel
de eigen plaats van de pastoraaltheologie
als praktische theologie in het geheel der
theologische reflexie omschreef en een aanyang maakte met de bezinning op de zelfverwerkelijking van de Kerk (Selbstvollzug
der Kirche), wordt in het tweede deel deze
bezinning verder doorgetrokken. Vanuit
verscheidene hoeken wordt het in-situatiezijn van de Kerk belicht. K. Rahner, die de
meeste artikelen van het eerste volume opsteide, tekent eerst een grondschets voor
een theologische antropologie (met o.m.
goede opmerkingen over de theologie van
de macht en over de medemenselijkheid en
de Kerk). U. Ranke-Heinemann vervolledigt dit stramien met een behandeling van
de fundamentele geslachtelijkheid van de
mens en van de rol van de vrouw in de
Kerk. Hierop volgen een aantal artikelen
over de 'formale Grundstrukturen der
Heilsvermittlung', met b.v. relevante beschouwingen over elite en massa in de
Kerk, het principe van de medezeggenschap, de grenzen van de geinstitutionaliseerde Kerk, enz.). Tegen deze algemene
achtergrond wordt dan getracht in een dialoog tussen de socioloog N. Greinacher en
K. Rahner een theologische analyse te maken van de huidige kairos als moment voor
de zelfverwerkelijking van de Kerk, met
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o.m. een uiteenzetting over het verschil
tussen godsdienstigheid en Kerk en over de
overgang van volkskerk naar gemeenschapskerk (Gemeindekirche).
In volume 2 begint de speciale pastoraaltheologie. Uitgaande van de houding van
de Kerk tegenover de huidige wereldsitua.tie in het algemeen (met artikelen over globale kerkelijke strategie, over centralisatie
en decentralisatie in de Kerk en over de
theologische noodwendigheid van verdere
secularisatie (samen met J. B. Metz) behandelt Rahner de grondbeginselen van de missiologie en U. Ranke-Heinemann het oecumenisme als huidig heilsmoment. K. Lehmann en A. Bohm belichten de zending van
de Kerk tegenover de talrijke 'ideologiedn'
waartegenover zij constructief en kritisch
tegelijk stelling moet nemen. Tenslotte
wordt de verhouding van de Kerk tegenover de verscheidene cultuursectoren beschreven (wetenschap, politiek, kunst, enz.),
meer in het bijzonder met Duitse voorbeelden.
De meeste hoofdstukken zijn voorzien van
een selecte en uitgebreide bibliografie, die
ertoe bijdragen van dit handboek een degelijk werkinstrument te maken. Volmaakt is
een dergelijk werk nooit. Vooral volume 2
is iets te vlug geschreven. Waar over de
missie b.v. gesproken wordt, voelt de lezer
dat de auteur iets te weinig contact heeft
met wat voor de wereldkerk op regionaal
niveau reeds gebeurt (misschien wordt de
decentralisatie, ook op dit gebied, niet voldoende aangetoond). Terwijl de dialoog
met de sociologie, ofschoon nog onvoldoende, toch reeds ernstig is, kan zulks niet gezegd worden van de psychologie, die in een
volgend deel hopelijk meer ruimte toebedeeld krijgt. Het geheel is echter zonder
twijfel een monument van openheid en durf,
rechtstreeks afgestemd op Gods heilsaanspraak in deze post-conciliaire tijd.
J. Kerkhofs

L. Vilette

Foi et sacrement
II: de Saint Thomas a Karl Barth
Bloud et Gay, Paris, 1965, 400 pp., ing.
NF. 38.
Reeds vroeger (1959) had schr. in een eerste
studie laten zien hoe volgens de Schrift en
de patristiek het geloof zich verhoudt tot
het sacramenteel bestel. In dit tweede deel
gaat zijn onderzoek verder: de grote scholastieke denkers Thomas en Bonaventura;
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de hervormers Luther en Calvijn, en hiertegenover Trente en de natridentijnse theologie; de hedendaagse protestantse theologen
Barth, Bultmann, Cullmann en de orthodoxe protestanten. De twee fundamentele
vragen zijn steeds: welke is de relatie tussen
het heil door het geloof en het heil langs
sacramentele weg? Wat is de functie van
het geloof in de sacramentele werkdadigheid
zelf? Uit deze vragen (en de plaats van de
Kerk die hierdoor wordt opgeroepen) blijkt
reeds de actualiteit van de ondernomen studie. Om haar met vrucht door te maken
wordt van de lezer wel een zekere vertrouwdheid met de behandelde auteurs
verwacht.
C. Traets

GODSDIENST

H. K. Miskotte

Bi/bels abc
Ten Have, Amsterdam, 1966, 219 pp.,
f 9,75.
Het getuigt van de steeds groeiende belangstelling in bijbelse zaken en voor de gedegenheid van Prof. Miskotte's uiteenzettingen
over wezenlijke begrippen als 'leer', 'naam',
'de Godsnamen', enz., dat een herziene herdruk van dit bijbels abc nodig blijkt. Zeer
aanbevolen.
R.S.
M. Bouhuys

Woord voor woord
Brand, Hilversum-Antwerpen, 1966, 220 pp.,
geill., BF. 275.
„Woord voor woord vertelt Mozes het yolk
wat God van hen wil" (p. 95). Een gelijkwaardige trouw — kunnen wij zeggen —
in het weergeven van de bijbelse boodschap
heeft schr. betracht, bij het voor jonge kinderen aangepast 'vertalen' en vertellen van
het leven van Jozef, Mozes, Gideon, Simson, Ruth en Samuel. Zij lijkt ons hierin
werkelijk geslaagd. Zoals de ondertitel van
het boek meldt, betreft het bier op de eerste
plaats verhalen om naar te luisteren (oorspronkelijk werden ze trouwens voor de
Nederlandse T.V. voorgedragen). Evenwel
kunnen zij ook de jeudige lezers zelf in handen gegeven worden.
L. Van Hever
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Xavier Rynne

Brieven uit Vaticaanstad 4
Ambo, Utrecht, 1966, 394 pp., f 14,90.
Na een enigszins aarzelend einde van deel 3
valt het vaste en zekere optimisme van dit
laatste deel op. De gedegen doctrinaire informatie wordt verlevendigd tot sfeerschildering door allerlei anecdotische details, maar
door enige zijsprongen wordt de grote lijn
beslist niet uit het oog verloren. Opvallend
is het groot vertrouwen in de persoon van
Paus Paulus dat uit dit deel spreekt. Hoewel
de auteur met allerlei gevoeligheden in Nederland en elders uitstekend op de hoogte
blijkt te zijn, blijft hij zijn documentaire
trouw en tekent het concilie 'wie es eigentlich gesehen wurde'. De documenten zelf
worden achterin geciteerd en een register op
de vier delen rondt dit populaire standaardwerk over het concilie af.
G. Adriaansen

A.-M. Henry o.p.

De verkondiging van het evangelic
in onze dagen
(L'annonce de 1'Evangile aujourd'hui).
Vertaald door Drs. J. van de Geyn.
Patmos, Antwerpen, 1966, 248 pp., gen.
F. 145.
Dit bock, de vrucht van een pastorale bijeenkomst die drie dagen in beslag nam,
bundelt elf opstellen (voordrachten) van
vooraanstaande medewerkers, priesters en
leken. Het zijn: A.-M. Henry, Y.-B. Tr&
mel, F. Dreyfus, J. Danielou, J. Saramo,
D. Dubarle, E. Borne, J. M. Domenach, J.
Thomas, N. Dunas, A. Liege. In verscheidenheid van aspecten en standpunten behandelen zij 'de verkondiging van het evangelic' en 'onze dagen'. De verkondiging van
het evangelic die, binnen het allerbreedste
gebeuren als Gods werk, het altijd doorlopend verlossend gebeuren stelt met Christus in het midden; en alles moet uitkomen
op een bekering, om meer in het hart van
het gebeuren te staan en te vorderen. —
Onze dagen, met hun technocratic, hun
atheisme en hun verwarring; en juist die
tijd moet de levende God weer ontmoeten,
moet weer in contact treden met Christus
het heil. De vragen worden fundamenteel
gesteld: men gaat in op het wezen van het
christendom, terwijl men een diagnose-vanonze-tijd peilend doorvoert. Telkens komen

bekwamen en specialisten aan het woord,
zodat elk hoofdstuk zijn bijzondere stem
heeft en inzicht en licht. De Nederlandse
uitgave vertoont, in taal en afwerking, tekenen van slordigheid en haast, die we betreuren. Zou ook een systematisch zaakregister de overrijke verzameling niet drievoudig-bruikbaar gemaakt hebben?
Em. Janssen

Alfons Kircheissner

Indizien
Geistliche Glossen. Fiinfte Folge.
Knecht, Frankfurt am Main, 1966, 192 pp.,
DM. 9,50.
De schrijver, een Oratoriaan-priester,
schenkt ons hiermee zijn vijfde bundel korte geestelijke opstellen. Dat betekent dat het
genre succes en publiek heeft gevonden; en
dat de schrijver, die heel wat pastoraal en
exegetisch werk leverde, zich ook als journalist en humanist heeft ingezet. Zijn geschriften vertonen de vrij zeldzame zuivere
harmoniöring tussen het aldoordringende
geloof en de eerbiedige aandacht voor het
menselijke, tussen theologie en cultuur, kerkelijke voorlichting en profane werkzaamheid. De (ongeveer) veertig korte opstellen
staan goed geordend. Eerst een twintigtal
stukken met specifiek religieuze materie;
dan zeven uitweidingen (wat langer) over
spreekwijzen, straten, beelden, wachten,
bidden, danken, sympathie; het overige
gaat van kleinmenselijke ervaringen uit, die
telkens een bredere horizon openleggen.
Wij kunnen het bock openslaan waar wij
willen; telkens treffen ons de charmerende
causeurtoon, de warme stem, de veelvuldige en soepele kennis, het albeheersende geloof en zijn stralende vrede.
Em. Janssen

Dienstboek voor de weekdagen
Samengesteld door een groep liturgisten en
zielzorgers.
Patmos, Antwerpen, 1967, 120 pp., F. 75.
Een pretentieloze commentaar voor alle
weekdagmissen door het jaar, vanaf de
eerste week van de Advent tot de week na
Quinquagesima. Uitgegaan werd van de
nieuwe perikopenordening die de Belgische
Kerkprovincie zomer 1966 as experimen-
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tum heeft ingevoerd. Op de eerste plaats is
het dienstboek niet voor de commentator
maar voor de celebrant bedoeld, aangezien
hij 'eigenlijk geen vingerwijzende Doper-figuur tussen hem en de communiteit' behoeft en 'hijzelf de voorloper is die het
Lam Gods aanwijst'. Laten wij de beginaanspreking terzijde waarvoor ieder celebrant evident zelf gesensibiliseerd moet zijn,
dan komen er 7 interventies in de eucharistieviering aan bod. Deze dienen een plaats
te krijgen voor- en na de eerste lezing,
voor- en na de evangelielezing, voor het
eucharistisch hooggebed (Canon) en de
eigenlijke commune en tenslotte voor de
wegzending met zegen. De commentator
wordt daarbij niet terzijde geschoven en de
liturgie allerminst opnieuw geklerikaliseerd.
De commentator zal blijven inspireren en
stimuleren en er voor waken dat de brug
tussen liturgie en leven wordt geslagen. Een
echte begeleiding voor priesters en gelovigen om tot waarachtig bijbels en liturgisch
leven te komen vandaag, althans zo zij zich
terdege bezinnen op de vijf pagina's toelichting die het dienstboek inleiden.
S. De Smet

WIJSBEGEERTE
Karl Jaspers

Leonardo en Nietzsche
vert. door D. L. Couprie, Aula, UtrechtAntwerpen, 1966, 154 pp.
Het betreft bier twee aparte essays, Lionardo als Philosoph (1953) en Nietzsche and
das Christentum (geschreven in 1938). Het
eerste, over Da Vinci, is intessant voor
kunst- en wetenschapsgeschiedenis, het tweede voor de theologie. Beide zijn van belang
voor de filosoof. Het is wel gewenst, dat de
lezer al iets weet van Jespers' opvattingen
en terminologie, maar dan ziet hij de begrippen ook duidelijk toegepast op allerlei kwes-

ties.
P. den Ottolander

Prof. Dr. L. van Bladel

Kerngedachten van Karl Marx
Prof. Dr. A. Poncelet

Kerngedachten van M. Blondel
Konzil als Prozess
Berichte im Westdeutschen Rundfunk
fiber das zweite Vatikanum
Eine dokumentation vorgelegt von Leo Waltermann.
Verlag J. P. Bachem, K81n, 1966, 320 pp.,
DM. 24,80.
Dit omvangrijke boek geeft teksten uit berichten, commentaren, informaties en reportages die de WDR aan het 2e vatikaans
concilie gewijd heeft. Vele kardinalen en
bisschoppen komen erin aan het woord;
maar ook belangrijke schrijvers, journalisten
en niet-katholieke waarnemers. Het voordeel van deze publikatie is uiteraard, dat
men op bijzonder levendige wijze nog eens
geconfronteerd wordt met de actualiteit van
toen; zelfs al heeft de samensteller geschrapt
wat heden ten dage van geen enkel belang
meer is. Nadeel is echter dat sommige heetvan-de-naald gesproken commentaren en
antwoorden in interviews bijzonder oppervlakkig blijven. De vraag is nu maar, of de
voordelen dit nadeel overwinnen. In ieder
geval lijkt deze documentatie een bijzonder
originele bijdrage tot de — overigens reeds
zeer uitvoerige — concilie-literatuur.
S. Trooster

Dr. A. J. Boekraad

Kerngedachten van J. H. Newman
J. J. Romen en Zoon, Roermond-Maaseik,
1966, 257, 210 en 179 pp., f 11,—, 1 9,—,
f 8,—.
Met deze drie werken tegelijk is een nieuwe
filosofische reeks gestart. Men wil ons in
contact brengen met grote denkers, door ons
vertaalde teksten van hen voor te leggen.
Alle boeken hebben ook een inleiding van
enkele tientallen bladzijden. — Het deel over
Marx bevat een uitvoerig, chronologisch
referaat van zijn leven en denken. De introductie van gekozen teksten wijst bier telkens
naar terug, zodat we het niet zonder commentaar hoeven te stellen. De perikopen zijn
niet altijd gemakkelijk, vooral niet die uit de
vroege werken, maar zonder moeite zal men
niet in het marxisme thuisraken. het
aanstaande jubileum (Marx is in 1818 geboren), en niet alleen daarom, verdient dit deel
een best-seller te worden. Prof. Van Bladel
heeft al eerder van zich laten spreken door
zijn studies over dit onderwerp (vgl. Streven
van mei 1963). — Deel II geeft naast de
algemene inleiding tot Blonde! speciale, uitvoerige overzichten van de werken waaruit
het citeert. Zo komen de ontwikkeling van
de besproken denker en de innerlijke samen-
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hang van zijn afzonderlijke boeken naar
voren. — De bewerker van de Newmanbloemlezing beyond zich in een moeilijk parket, doordat er al veel van deze auteur in
het Nederlands is vertaald. Hij wilde ons
uiteraard andere teksten voorzetten. Daardoor moest hij veel laten liggen dat juist
voor de wijsgeer belangrijk is. De allermeeste
teksten zijn theologisch gekleurd, hoewel zij
de nodige filosofie impliceren. — De huidige
invloed van de drie genoemde denkers is
buiten kijf, en ze worden ons gepresenteerd
door gekwalificeerde deskundigen. De start
van deze serie mag dan ook gelukkig heten.
Ook niet-filosofen die wat moeite willen trotseren, kunnen er iets aan hebben.
P. den Ottolander

H. J. Schoeps
Over de mens

Vert. N. A. Elenhaas
Aula, Utrecht, 1966, 342 pp., 1 4,50.
De wetenschap van de mens, de antropologie, die de mens anatomisch of fysisch moet
benaderen om hem te plaatsen in de wereld der organismen, of die een genetisch
onderzoek moet doen, omdat het voortbestaan van de mens ook wezenlijk is, die hem
bovendien in zijn verschillende culturen en
milieu's moet bezien — diezelfde wetenschap zou Naar doel voorbij schieten als
daar niet de vraag aan vooraf ging, wat de
mens is, hoe hij zichzelf ziet, hoe zijn 'aftasten' zin zou kunnen hebben. In dit bock
krijgt men een idee, hoe ingrijpend een dergelijke visie het mensenleven bepaald en
richting gegeven heeft.
S. ziet een metamorfose zich voltrekken, de
mens verandert van gestalte onder het observerend oog van enkele denkers. Op de
'wending der tijden' zijn er enkele profeten
naar voren getreden, die vermoed hebben
dat er iets met de mens aan de hand was.
Marx was een van de eersten die zag dat de
mens zichzelf vreemd geworden was. Waar
Marx deze infectie van buitenaf nog dacht
'historisch' te kunnen overmeesteren, ziet
Kierkegaard zich bijna wanhopig als een
eenzaam mens geplaatst voor God. Doch
onbarmhartig zet S. zijn uiteenzetting voort
en laat Burckhardt uitroepen dat „de nieuwe opvatting van het menselijk bestaan niet
meer christelijk zal zijn" (p. 83), waarop
Nietzsche aansluit in zijn beeldenstorm tegen
schijnschone, christelijke conventies. Dit alles is de zware geboorte van het nihilisme,
dat een antwoord op het 'waarom', een ge-

loof in een ware wereld niet meer aan durft.
De 20e eeuw wil niet meer zijn dan een
voortzetting van deze ontwikkeling. S. ziet
hier andere klemtonen, de wereld gaat steeds
meer centrum worden voor die mens die
Dilthey enkel als historisch wezen ziet. Ook
dat is een antwoord op de eeuwige vraag,
want op dat moment is de grond van het
bestaan louter 'irrationele feitelijkheid' geworden. De 'zwaarmoedige enkeling' van
Kierkegaard blijft weliswaar bij Heidegger,
maar hij staat niet meer 'voor God'; 'geworpen' in de wereld leeft hij nog zijn tijdelijkheid. Zij alien (het duidelijkst Hartmann)
kunnen de mogelijkheden van de mens niet
negeren, maar op de achtergrond waart de
bedreiging van het niets.
Wanneer hieraan nog toegevoegd worden de
bijdragen uit biologische hoek, die de mens
in zijn lichamelijke tekortkomingen heeft
gezien (Gehlen), en vanuit de medisch-psychologische antropologie, die vooral in
sexuele afwijkingen de menselijke onmacht
tot overgave kan herkennen, dan rijst de
vraag op, wat er uiteindelijk voor zicht op
de mens gegroeid is. S. is bier erg negatief,
als hij zegt: „Er is misschien nog nooit een
jonge generatie geweest die . . . zo tot cynisme toe zakelijk te werk gaat in de intiemste levensmomenten en een buigen voor de
macht van een geloof ontwijkt als onmannelijke zwakheid" (p. 326). Misschien moest
dat de climax van dit boek zijn.
G. Verschuuren
Prof. Dr. Ir. A. E. Loen

Nikularisation
Von der wahren Voraussetzung and angeblichen Gottlosigkeit der Wissenschaft
Chr. Kaiser, Munchen, 1965, 228 pp., ing.
DM 17, geb. DM 19.80.
De bekende Utrechtse godsdienstwijsgeer
toont zich in dit boek opnieuw een veelzijdig, scherpzinnig denker, die wars is van
conformisme. Hij beschrijft en kritiseert de
secularisering in mathematische fysica, biologic, psychologie, geschiedschrijving, filosofie
en theologie. Veel actueels komt daarbij ter
sprake: projectie, neopositivisme, Bultmann,
Bonhoeffer, Tillich, Robinson. Zijn uitgangspunt is daarbij de absolute heteronomie van
de menselijke rede, de afwijzing van zijnsanalogie en natuurlijke godsleer. Wie minder
dualistisch en fideistisch denkt, zal er toch
veel in dienen te waarderen. De korte hoofdstukken vergemakkelijken de lectuur. De
inleiding van Prof. Dr. K. H. Miskotte overdrijft Loens verdiensten zeker niet.
P. den Ottolander
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J. Hirschberger en J. G. Deninger

Denkender Glaube
(Philosophische und theologische Beitrage
zu der Frage unserer Zeit nach Mensch,
Gott und Offenbarung).
Josef Knecht, Frankfurt am Main, 1966,
362 pp., DM. 28.
Elf professoren van de J. W. Goethe-universiteit te Frankfurt hebben hun filosofische en theologische bijdragen gebundeld
om de bisschop van Limburg, Dr. W.
Kempf, bij zijn zestigste verjaardag te vieren. Het algemeen thema van het boek is
de katholieke godsdienstfilosofie, het uiterst
rijk en delicaat gebied waar menselijk denken en christelijk geloven elkaar ontmoeten,
zonder ooit identiek te zijn. De onderscheiden bijdragen munten uit door hun actualiteit en tevens door hun evenwichtige zakelijkheid. De uitgave is fijn en verzorgd.
A. Poncelet
Prof. J. N. Findlay

The Discipline of the Cave
George Allen & Unwin Ltd., London, Humanities Press, New York, 1966, 227 pp.,
32 s.
Schr. doceert filosofie aan de universiteit
van Londen. Hij durft het aan, tegen een
machtige Angelsaksische trend op te komen
voor het mystieke en transcendente. Hegel
en Husserl zijn hierbij belangrijke inspiratiebronnen. De titel is aan Plato's bekende
grot ontleend. Findlay werkt dit beeld vaak
nogal allegorisch uit. Daarnaast bemoeilijkt
zijn dialectische betoogtrant de lectuur: telkens als wij een affirmatie aantreffen, lopen
we de kans, dat ze een paar bladzijs verder
wordt 'aufgehoben'. Daarom schorten we
ons uiteindelijk oordeel op tot de lectuur
van het vervolgdeel. Hiertoe spoort de auteur ons ook aan. De indruk van dit boek
is wel, dat het niet alleen duister, maar ook
scherpzinnig en waardevol mag heten.
P. den Ottolander
Christiane D' Ainval

Une doctrine de la presence
spirituelle:
la philosophie de Louis Lavelle,
preface de Henri Gouhier, Nauwelaerts,
Leuven/Paris, 1967, 368 pp., 390 Fr.
Dit algemeen overzicht van de wijsbegeerte
van Louis Lavelle werd met veel zorg en
niet zonder liefde en bewondering gemaakt.

Het gaat minder om een beredeneerde confrontatie van Lavelle's inzichten met die
van andere filosofen dan om de uitzonderlijke diepte zelf van de bekende wijsbegeerte
van de 'presence totale' en van het 'eternel
present'. Na een voorafgaande verheldering
van Lavelle's methode, die de innerlijke ervaring verbindt met de dialectiek en de
reflexieve akt met de creatieve analyse, worden achtereenvolgens vijf delen gewijd aan
de verschillende dimensies van de 'presence' :
presentie bij het zijn, presentie bij zichzelf,
presentie bij de medemens, presentie bij de
wereld, presentie bij God. De hoogstaande
cartesiaanse inspiratie van het geheel wordt
duidelijk in relief geplaatst. En de auteur
verstaat de kunst om sprekende teksten aan
te halen, waardoor de lezer telkens weer
onder de betovering komt van de zinrijke
en glasheldere stijl van Louis Lavelle. Er
gaat van deze filosofie een bijna bovenmenselijke sereniteit uit, een olympische rust,
die des te paradoxaler lijkt daar zij in
Frankrijk, nog voor de oorlog, praktisch de
eerste was om het existentialisme, de zelfscheppende vrijheid en de intersubjectiviteit
systematisch uit te bouwen. Maar er is anderzijds in deze filosofie geen plaats voor
de eigenlijke historiciteit, voor de tragiek
van het bestaan, voor de absurditeit, noch
voor het economisch materialisme en de
jungle van de menselijke affectiviteit, noch
voor de typisch lichamelijke existentie. Daarom had dit boek nog meer aan actualiteit
gewonnen, indien het erop gewezen had hoe
tegen die al te serene achtergrond van de
'univociteit' van het zijn, welke Lavelle zo
standvastig heeft vooropgesteld, bijna fataal
meer virulente en eenzijdige vormen van
existentialisme als schaduwen moesten oprijzen.
A. Poncelet
Henry J. Koren

Research in Philosophy,
A Bibliographical Introduction
A Bibliographical Introduction
Duquesne University Press, Pittsburgh —
Nauwelaerts, Leuven, 1966, 203 pp., $ 3.95.
Doel van dit werkje is studenten, voornamelijk filosofiestudenten, te helpen in hun studie. Wij vinden hier een handige informatie
over de manier een bibliotheek te gebruiken,
voornaamste publikaties op het gebied der
wijsbegeerte enz. De auteur heeft in de eerste plaats studenten in Amerika op het oog,
maar ook studenten in Europa kunnen zich
veel tijd en moeite besparen door het lezen
van dit boek.
J. H. Nota
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zuchtten. Dit is een vlot geschreven en
nauwkeurig afgewogen uiteenzetting die
zeker vele lezers zal boeken en verrijken.
M. Dierickx t

GESCHIEDENIS

Geschiedenis van de Kerk
ol.v. L. J. Rogier e.a.
Deel VI:

Paul Mailleux

Contrareformatie

Entre Rome et Moscou
L'exarque Leonide Feodoroff

door Dr. H. Tiichle
Brand, Hilversum-Antwerpen, 1966,
pp., 7 krtn, 16 platen, geb. 280 F.

323 (Museum Lessianum, sect. hist., no. 20).
Desclee de Brouwer, 1966, 181 pp., 4 bladen illustr., ing. 180 F.

In dit zesde deel van de merkwaardige tiendelige Geschiedenis van de Kerk bespreekt
de Mi.inchense professor Tiichle, zelf auteur
van een Kerkgeschiedenis, de periode van
het midden der 16e eeuw tot het einde van
de 17e eeuw. In een eerste hoofdstuk toont
hij aan hoe de na-Trentse pausen en verscheidene markante bisschoppen de nieuwe
geest in de Kerk doorzetten, en hoe de jezuieten-colleges en de catechismus van Ca.nisius een belangrijke bijdrage tot de katholieke reformatie leverden. Van Duitsland en
Oostenrijk was nog slechts een goed vierde
katholiek, maar de 'contrareformatie', waarmee zowel een politieke actie — onder leiding der Habsburgers en de Wittelsbacher
— als een religieuze is bedoeld, worden
hele streken in Duitsland, Oostenrijk en
Polen voor het katholiek geloof teruggewonnen. In een volgend hoofdstuk maken
wij kennis met de markante heiligen als een
Teresa van Avila en de luimige Filippo Neri, met Franciscus van Sales en Pierre de
B6rulle, met Eudes, Olier en Monsieur Vincent, die elk een andere richting uitgingen
voor de vorming van een vurige eigentijdse
clerus. Merkwaardig is wel dat van de 450
geestelijke boeken die tussen 1550 en 1610
in Frankrijk verschenen, er 300 vertalingen
waren van werken uit Vlaanderen en de
Rijnstreek! Mary Ward deed een heldhaftige maar vruchteloze poging om de religieuze vrouw middenin de wereld te stellen,
maar Monsieur Vincent slaagde hier wel in
met zijn 'Filles de la Charit6'. Nog moeten
wij wijzen op het succesrijke en gedurfde
missiewerk met de aanpassing aan de gewoonten van vreemde volkeren. Ook bepaalde wetenschappen bloeiden binnen de
Kerk, maar deze vervreemdde van zich de
natuurwetenschappen door het proces tegen
Galilei. De tweede helft van de 17e eeuw
vertoont alle tekenen van een beginnend
verval. Noteren wij nog dat Dr. Bouman
aan het exposé van Tiichle een lang hoofdstuk toevoegde over de Kerken van de Byzantijnse Ritus, die onder het Turkse juk

Dit jaar is het net een halve eeuw sinds de
oktoberrevolutie. Paul Mailleux, sinds decennien betrokken bij het werk voor de
Russisohe uitwijkelingen, biedt ons hier een
ontroerend boek. L6onide Feodoroff, in de
orthodoxe godsdienst opgevoed, werd katholiek, en deed zijn priesterstudien in Italie.
Wanneer de oktoberrevolutie losbarst, staat
hij aan het hoofd van de kleine groep
katholieken in Petrograd als exarch of bisschop. Merkwaardig is dat hij echt Rus en
echt Oosters blijft. In deze biografie hebben
ons drie zaken getroffen: hoe Feodoroff in
Italie aan de Curie, en in Amerika bij de
katholieke bisschoppen te vechten heeft
tegen bergen van misverstand betreffende
de katholieke Russen en hun eigen ritus;
hoe hij, ten koste van ontzaglijke moeite,
contacten tracht te leggen tussen orthodoxen en Roomsen, en ten slotte hoe hij
zich stelt tegenover het communistisch regime. Daarom juist is dit boek zo kenschetsend voor deze tijd. De vervolging treft
zowel katholieken als orthodoxen, en leken
en priesters vinden elkaar terug in de vreselijke kampen van Siberie, waar alien op het
naakte bestaan zijn teruggeworpen, en waar
zuivere heldhaftigheid nodig is om nog
stand te houden. Boven alle troebelen, mislukkingen en lijden rijst deze exarch Leonide
Feodoroff levensgroot uit.
M. Dierickx t

Daniel Ligou

Frederic Desmons et la franc-maconnerie sous la 3e Republique
Librairie Gedalge, Paris, 1966, 277 pp., ing.
21 FFr.
Desmons (1832 - 1910) was eerst protestants
dominee in het zuiden van Frankrijk, daarna volksvertegenwoordiger en later senator
van het departement Gard, en GrootMeester van het Grootoosten van Frankrijk.
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Door het leven van deze man te vertellen is
de historicus Ligou erin geslaagd ons in
contact te brengen met de hele politiek van
de Derde Republiek van 1875 tot 1910 en
met de rol die de vrijmetselarij in deze belangrijke, antikierikale periode heeft gespeeld. Wij leren hier heel wat kennen dat
men elders tevergeefs zal zoeken: de houding van de vrijmetselaren ten opzichte van
het boulangisme, in de zaak Dreyfus, in
'l'affaire des fiches' en in het ministerie
Combes. Oak het 'Centre de l'Union' dat
verscheidene richtingen van linkse republikeinen verenigde, komt beter uit de verf.
Pastor Desmons blijft echter vooral beroemd omdat hij in september 1877 voor
het Grootoosten van Frankrijk zijn beroemde rede hield, die ertoe leidde de 'Grote
Bouwmeester van het Heelal' in de statuten
te schrappen en de rangen van de vrijmetselarij open te stellen voor atheisten, een
beslissing die de breuk tussen de Verenigde
Grootloge van Londen en de regelmatige
vrijmetselarij met het Franse Grootoosten
teweegbracht. Zoals men weet, is deze breuk
nog altijd niet hersteld; trouwens sinds 1877
is het Franse Grootoosten resoluut de weg
van de verpolitisering en het antiklerikalisme opgegaan en heeft aldus de oorspronkelijke principes van de echte vrijmetselarij
verloochend. Na zijn dood, overeenkomstig
zijn testament, kreeg Desmons een burgerlijke begrafenis, wat zijn protestantse geloofsgenoten hem nog steeds verwijten. Het
boek van Ligou steunt op een ernstige documentatie, — ook inside-informatie die
voor niet-vrijmetselaren niet toegankelijk is
— en verdient alle waardering.
M. Dierickx t
DTV Dokumente :
H.-D. Dyroff (DTV 381)
Der Wiener Kongress 1814 - 15
E. Johann (DTV 354)
Reden des Kaisers (Wilhelms II)
E. Deuerlein (DTV 347)
DDR Geschichte and
Bestandsaufnahme
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen,
1966, 283, 172 en 303 pp.
Na de val van Napoleon slaagden de diplomaten van het Weense congres in 1814 - 15
erin de staatsgrenzen van Europa voor nagenoeg honderd jaar vast te leggen, al
maakten zij ook grote fouten. De 137 documenten uit die tijd, in 8 kapittels die elk
van een lange inleiding zijn voorzien, brengen ons een kostbaar materiaal om ons in
te leven in de mentaliteit van die tijd, en

ook om de exacte formulering van afspraken en beslissingen te kennen. Kap. 6 handelt over de machtsdroom van koning Willem I en over het koninkrijk der Verenigde
Nederlanden (pp. 211 - 230).
Wilhelm II, keizer van Duitsland van 1888
tot 1918, sprak goed en graag, maar compromitteerde zich wel eens. Hier heeft de
auteur een keuze van 60 toespraken en
toasten uit die dertig overvolle jaren gemaakt, en beeldt aldus levendig niet alleen
de man Wilhelm II maar de hele periode
uit, met het gevaarlijke machtsbewustzijn
van de Duitse keizer, die mede verantwoordelijk was voor de eerste wereldoorlog.
Na de voorgeschiedenis van 1945 - 49, behandelt de auteur het ontstaan van de
Deutsche Demokratische Republik, en haar
satellitisering door de Sovjet-Unie. 118 belangrijke documenten van uiteenlopende
aard confronteren ons met het probleem
van het gedeelde Duitsland en met de reacties van de Duitsers zeif. Zo lezen wij bier
ook dat van september 1949 tot 15 augustus
1961 (het sluiten van de schandmuur te
Berlijn) 2.691.270 vluchtelingen van de oostnaar de westzone werden genoteerd, terwijl
in de periodes daarvoor en daama nagenoeg een miljoen Duitsers uitweken, zodat
de DDR, sinds de wereldoorlog, een bevolking verloor zo groot als die van heel Noorwegen.
M. Dierickx t
DTV-Weltgeschichte
des 20. Jahrhunderts
3. Helmut Heiber

Die Republik von Weimar
(DTV 4003)
4.

Ernst Nolte

Die faschistischen Bewegungen
(DTV 4004)
7. Erich Angermann
Die Vereinigten Staaten von Amerika
(DTV 4007)
11. Thilo Vogelsang
Das. geteilte Deutschland
(DTV 4011)
Deutscher Taschenbuch Verlag, Munchen,
1966, 283, 334, 295 en 287 pp.
Heiber toont duidelijk aan hoe de Republiek van Weimar, die op het Duitse Keizerrijk in 1918 volgde, reeds van bij de aanyang zwaar belast was door het Versaillesverdrag, de oorlogsschuldparagraaf, de zware herstelbetalingen, de bezetting van de
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Rijnzone en de economische nood. Maar
na enige jaren richtte de Republiek zich
zachtjesaan op, en men begon vertrouwen
te hebben in de democratie, toen de grote
crisis van 1930 het regime op losse schroeven zette en de weg opende voor het
Hitleriaans avontuur. Een lichtgevend bock!
Als antwoord op de oktoberrevolutie en de
dreigende communistische chaos ontstonden
vanaf 1922 eerst het Italiaanse fascisme,
maar daarna in Centraal-Europa verscheidene andere. Nadat Hitler, die zich een
Duitse fascist noemde, in 1933 in Duitsland
het gezag had veroverd, ging de strijd in
heel Europa tussen het fascisme en het liberale antifascisme. Slechts de tweede wereldoorlog zou met fascisme afrekenen. In
een tweede deel van zijn bock geeft Nolte
een expose over de fascistische bewegingen
die in bijna alle staten van Europa tussen
de twee wereldoorlogen min of meer belangrijk werden.
Na de eerste wereldoorlog trokken de USA
zich min of meer in het isolationisme
terug. Angermann beschrijft in dit bock
vooral twee hoofdstrekkingen: ten gevolge
van de wereldcrisis en van Roosevelt's New
Deal, de ontwikkeling van een liberale
Amerikaanse maatschappij naar een industriele en meer sociaal gerichte moderne
staat, en daarenboven de evolutie ook van
het isolationisme naar de verantwoordelijkheid van een leidende wereldmacht. De behandelde periode loopt nagenoeg van de
eerste wereldoorlog tot aan Kennedy.
Het is tragisch te lezen hoe Duitsland in
Potsdam aan stukken werd gereten, waarbij
later dan nog de scheiding tussen de Democratische Bondsrepubliek en Oost-Duitsland tot stand kwam. Nu strijdt het Duitse
yolk om de Duitse nationale staat, die van
1870 tot 1915 bestond, te herstellen. De auteur schijnt niet zo zeker dat dit nog gebeurt, en of men niet terugvalt op de periode van v66r 1870, toen Duitsland niet een
rijk vormde.
M. Dierickx t

LITERATUUR

Marnix Gijsen

De parel der diplomatic
Een divertimento.
Nijgh en Van Ditmar, Den Haag - Rotterdam z.j. (1966), 186 pp., f 12,50.
Jonkheer Philips Everaert de Turn wordt
door zijn moeder de douiairiere vanaf zijn

prilste jeugd opgevoed en opgepoetst tot de
sierlijke nulliteit die hem een glansrijke carriere in de diplomatic moet opleveren. Hij
wordt wat hij worden moet: een nul op ambassadeursniveau. Meer karikatuur dan
mens, wordt hij ons door de schrijver geetaleerd als een ledepop, gevuld met niets.
Marnix Gijsen, geen vreemdeling in Jeruzalem, hanteert zijn jonkheerlijke hoofdpersoon als model ter schildering van de leegte
in de wereld der diplomatic; de verschillende standplaatsen van het representatieve
exemplaar leveren de schrijver het toneel
voor een zedencomedie in dertien hoofdstukken. Hij vindt daar vermaak in: hij
noemt zijn bock een divertimento. Dat vermaak zij hem en andere diplomatieke insiders gegund, als er voor de buitenstaander,
die de lezer is, ook wat aardigheid valt te
beleven aan de grapjes uit dit besloten wereldje. Welnu, aardig is dit divertimento
wel, doch het is amper vermakelijk juist
Gijsen met deze aardigheden bezig te zien.
Een schrijver van zijn formaat stelt teleur,
als hij de lezer wil vermaken door een nul
te reduceren tot nul. Zijn ironic behoeft een
dierbaarder voorwerp dan een knullige diplomaat om de lezer werkelijk te raken: om
de leegte is het niet leuk lachen.
F. van Tartwijk

S. Vestdijk

Het spook en de schaduw
Roman.
Nijgh en Van Ditmar, Den Haag - Rotterdam z.j. (1966), 317 pp., f 17,50.
Vergeleken bij veel bekentenisliteratuur van
heden, waarin de 'ik' van het verhaal vrijwel samenvalt met dat van de schrijver, verschijnt Vestdijk als een ouderwets romancier: bij hem blijft de afstand tussen schrijver en beschrevene van epische afmeting.
Wie begint aan zijn jongste roman Het
spook en de schaduw, waant zich aanvankelijk weer in de buurt van een gezellig,
maar ook gezapik verteller als wijlen Jacob
van Lennep. Het eerste deel van Vestdijks
roman vraagt van de hedendaagse lezer de
moeite van het taaie doorzetten, wil hij belanden in het Tiroolse bergdorp, waarvan
de schrijver in het middenpaneel van zijn
bock een zo weergaloze evocatie levert, dat
hij mensen als Van Lennep ver achter zich
laat in hun negentiende-eeuwse laagvlakte.
Bovendien, wat Vestdijk verliest in de breedte, wint hij aan diepte. In de Gerhartshof,
landelijk hotel terzijde van het dorp, wordt
een spook waargenomen, dat trekken vertoont van de doodgewaande zoon des huizes,
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Peter Hollriegl, die vijf jaar na afloop nog
niet is teruggekeerd uit de hel van de oorlog. Als hij, losgelaten uit Russische krijgsgevangenschap, plotseling in levenden lijve
verschijnt in het dorp, verwekt zijn aanwezigheid allerwegen grote ontsteltenis, temeer
omdat er geen woord uit hem te krijgen is
over wat hij in die hel heeft meegemaakt.
Verpersoonlijking van het oorlogsverleden, is
Peter Hollriegl niet meer dan een schaduw
van zichzelf. Als iets of iemand het verdrongen verleden bij hem oprakelt, produceert
hij spoken: de schuld neemt gestalte aan.
Zelfs een pandemonium wordt opgeroepen,
als het heden zijn oorlogsverleden te na
komt; een even lugubere als magistraal beschreven hel breekt dan los in het klooster
(inclusief een gecontamineerde 'vader-overste', p. 90), waar Peter bepraat wordt door
een zielkundige pater en bemind door een
juffrouw met verleden. Het verhaal bereikt
zijn climax, als Peter op een bergtocht van
een Duitse professor in ruste (welke gewezen
hotelgast door moeder Hollriegl is te hulp
geroepen ter genezing van haar zoon), op
nazi-toon het bevel (0 krijgt zijn verleden te
openbaren. Dit bevel roept niet alleen het
spook van de oorlogsschuld op, doch bewerkt ook, dat Peter het spook achtema
springt als het verdwijnt in de afgrond. Peter
Hollriegl, tegen aller verwachting in levend
teruggekeerd uit de oorlog, niet meer dan
een schaduw van wie hij was, door zijn verschijning het spook van het verleden oproepend, neemt de schuld op zich door ermee
in de dood te verdwijnen. De schaduw valt
samen met het spook, omdat het heden zich
niet laat ontdoen van het verleden.
Het slot van de roman, die ook iets heeft
van een thriller, brengt de onthulling van wat
voordien is verzwegen: de concrete oorlogservaringen van soldaat Hollriegl. Het is jammer, dat Vestdijk bij dit boek deze afronding nodig heeft, want gaandeweg heeft hij
de lezer zozeer weten te betrekken bij de
wereld van zijn roman, dat deze in de beste
delen daarvan vergat met een roman van
doen te hebben.
F. van Tartwijk

Daniel van Hecke

toe. 'De IJsheilige' — een debuut — is een
goed gesohreven boekje; het geeft het verloop van wat men 'het proces van een
jeugd' zou kunnen noemen. Een jeugd die
probeert los te komen uit de middelmatigheid van het alledaagse leven en alledaagse
opvattingen. Zoals vele publikaties in deze
tijd houdt ook de IJsheilige zich bezig met
het eigen subject. De lezer kent dit genre
langzamerhand wel. Het onderhavige nummer van de serie 'ad multosboeken' bevat
menig goedgeschreven hoofdstuk. Een zekere 'gewildheid' van voorstelling kan men de
laatste hoofdstukjes moeilijk ontzeggen.
Helderheid in uitbeelding kon bier groter
zijn.
Joh. Heesterbeek
Johan Daisne

Reveillon - Reveillon
Manteau, Brussel, Den Haag, 1966, 147 pp.,
.f* 12,90.
Dat deze 'tweeluikige' roman geschreven is
in een glanzende taal, is, gezien de auteur,
overbodig te vermelden. Twee verhalen: het
ene zonnig, het andere befloerst. Een stralende dag vol zon en een wolkenloze blauwe
hemel is de liefde tussen vader en Fred&
rique, met de stille koestering van papa en
de geneesheer-vriend. De diepe vreugde van
een vader over zulk een lieve dochter. In het
tweede verhaal is de sfeer gedempt, stil, van
een zachte weemoed. De vader die, na zijn
vele beproevingen, leeft met en in de dierbaarste herinnering aan zijn enig en innig
kind, hem door de dood ontrukt. Zulk een
vreugde en zonnigheid heeft zijn lief kind
hem geschonken, dat hij nu in stilte, innerlijke vrede leeft in deze herinnering. En met
hem deelt op zijn wijze de zwijgzame Mark
in deze late vredige zonneschijn. Met welk
een ingehouden sentiment is dit mooie boek
geschreven. Van een machtige liefde en
weemoed leggen deze bladzijden getuigenis
af. Dit 'tweeluik' is een superieur werk.
Een allerinnigst gevoel in zulk een beheerste
vorm is tot een gaaf kunstwerk geworden.
Aileen een beproefde, liefhebbende vader
heeft dit kunnen schrijven.
Joh. Heesterbeek

De ifsheilige
Manteau, Brussel - Den Haag, 1966, 110
pp., f 9,90.
Voorspellingen doen of hoge verwachtingen
uitspreken naar aanleiding van een eerste
publikatie van een schrijver, is steeds een
hachelijke zaak en dient bovendien nergens

Isaac Faro

Damesverhalen
(Reuzensalamander). Querido, Amsterdam,
1966, 224 pp.
Een bundel verhalen voor en over dames,
gelijk de auteur in zijn „aan de lezeres"
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aangeeft. De verhalen laten zich aangenaam
lezen; ze zijn trouwens bedoeld als ontspanningslectuur en „om te ontroeren" zegt
de schrijver. Of dit laatste vaak zal geschieden bij de lezing? 't Element 'ontspanning'
is sterker in deze bundel aanwezig dan het
emotionele. „De typische romantiek ontbreekt weliswaar min of meer", maar verhulde erotiek is des te meer aanwezig in
allerlei variaties. Boven het peil van amusementlectuur komt deze verhalenbundel
niet; ze zal echter haar lezeressen wel vinden. De omslagtekening is goedkoop ; het
commercidle stand hier blijkbaar voorop.
Joh. Heesterbeek
Roobjee

De nachtschrijver
Manteau, Brussel - Den Haag, 1966, 118
PP . , f 9,90.
Een Jong kunstenaar — tekenaar en schrijver
— legt in soms gedmotioneerde scenes zijn
verward innerlijk bloat; stuurloos door het
verlies van zijn fel begeerde beminde. Uiterlijk en innerlijk is zijn leven een wanhopig pogen am zichzelf te zijn, niet geheel
ten gronde te gaan, tot werken te komen.
Dit boekje heeft in Belgid een ereprijs gekregen. Is het, om in hedendaags kritisch
jargon te spreken, om de psychologische inleving van de schrijver, of om de wijze
waarop autobiografische gegevens verwerkt
zijn, of am de z.g. eerlijkheid van uitbeelding en uitdrukking, wat een reeks triviale
termen noodzakelijk schijnt te maken? 't Is
mij niet duidelijk. Een meesterwerk is 'de
Nachtschrijver' allesbehalve. 't Verwerkte
gegeven is nogal onbelangrijk en het Nederlands waarin dit de lezer wordt voorgezet, last te wensen over. Men kan moeilijk
als — heel eenvoudig gezegd — goed Nederlands accepteren lintwormzinnen als op
p. 15, 29, 44, 54, e.a. Maar waarschijnlijk
geldt dit als modeme schrijftrant.
Joh. Heesterbeek
Walter Breedveld

De Bekroning
De Fontein, Utrecht, 1966, 260 pp., f 10.90.
Met 'De open stad', 'Meerwijk' en 'Seger
Baas' en ,de Bekroning' heeft Breedveld willen weergeven de openlegging, de industridle
en culturele emancipatie van Noord-Brabant.
De hier genoemde roman is een vervolg op
'Seger Baas' ; het verhaal van de jongen uit
een eenvoudig gezin, die ondanks velerlei

moeilijkheden het tot architect weet te brengen. 'De Bekroning' vertelt over de architecturele loopbaan van Baas v66r, tijdens en na
de oorlog : aanvankelijk moeitevol, daarna
voorspoediger en uiteindelijk zijn hoogtepunt
vindend in een groots bouwwerk waarvan hij
zijn leven lang gedroomd heeft. De vlag staat
in top bij de laatste bladzijde; althans voor
de hoofdpersoon van de roman. Of de lezer
even content is na beeindiging van dit boek,
valt te betwijfelen. Het verhaal verloopt wat
al te rustig; van spanningen is nauwelijks
sprake; de bladzijden, de oorlogsperiode betreffende, zijn nets; het geheel is te breedsprakig en met oninteressante uitweidingen.
De auteur zou er goed aan doen zakelijker
te worden in zijn beschrijvingen; nu kabbelt
de vertelling langzaam en gezapig voort. Zou
het zijn schrijfkunst niet ten goede komen
indien de auteur zijn aandacht eens in een
geheel andere richting wendde?
Joh. Heesterbeek
F. Springer

Schimmen rond de Parula
Querido, Amsterdam, 1966, 57 pp.
Springers boekje verplaatst de lezer in de
rimboe van Bloedzuigereiland, alias NieuwGuinea. Het bevat het relaas van de moeilijkheden, van de vaak hopeloos lijkende pogingen, van de mislukkingen en ontgoochelingen die een zendelingen-echtpaar krijgt
door te maken. Levend ver van alles wat wij
beschaving noemen, temidden van een mensenetend yolk waarbij al het pogen der zendelingen afstuit op de verdierlijkte aard der
voortdurend elkander bestrijdende stammen,
houden deze pioniers van het christendom
toch vol, geroepen als zij zich voelen tot
deze godsdienstige opdracht. De schrijver
heeft met dit werkje (uitgekomen in de serie
Literatuur in min
' iatuur) uiting willen geven
aan zijn achting voor de zware en vaak nutteloos schijnende doch steeds doorgezette
arbeid van zendelingen en missionarissen. Al
staat hij er zelf ietwat vreemd tegenover, dit
heeft de auteur niet weerhouden zijn bewondering uit te spreken voor deze wel zeer
zware, christelijke pioniersarbeid.
Joh. Heesterbeek
Willem G. van Maanen

Een onderscheiding
Querido, Amsterdam, 1966, 63 pp.
Als de lezer geloof moet hechten aan al
hetgeen er op de flap van om het even welk
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boek vermeld wordt, zou hij moeten besluiten dat er louter meesterwerken verschijnen.
Van de onderhavige vertelling heet het (op
de achterzijde van het boekje) dat de auteur
„zijn meesterschap op de korte baan" bewezen heeft. Het lijkt me nogal overdreven.
Met grote waardering voor Van Maanens
romans, kan ik moeilijk als een meesterstuk
beschouwen het bovenvermelde boekje. Het
verhaal dat de lezer voorgezet wordt, is een
vrij oninteressante geschiedenis: een onbenullige, ijdeltuitige kapitein, zijn vrouw die
meer dan genoeg van hem heeft en de oppasser van de kapitein waarop de kapiteinse
verliefd is, zijn de voornaamste personen.
Het geheel had aan interesse gewonnen, lijkt
mij, als het geen pl.m. 60 bladzijden had
nodig gehad. De vertelling is goed geschreven; de naam van de auteur stond hiervoor
borg. Men leest Een onderscheiding rustig
uit — indruk maakt het weinig.
Joh. Heesterbeek
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drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In deze
tweevoudige uitgave zijn de tekst en de verklaringen ervan dezelfde. De inleiding op de
uitgave in de serie Klassieken enz. is een beknopte weergave van de uitvoerige die Schermers spel voorafgaat in de uitgave Zwolse
drukken en herdrukken. Wie na lezing van
de inleiding Schermers tekst onder de ogen
krijgt, zal moeten erkennen dat deze over het
geheel genomen levendig is, met poetisch
geslaagde gedeelten. Of het werk als tragedie
geslaagd mag heten, moet ontkennend beantwoord worden; men denke slechts aan de
veelvuldige zeer lange monologen, die meer
epische taferelen dan dramatische bewogenheid bevatten. Al met al laat Schermers tekst
zich goed lezen. De auteur was inderdaad
dichter.
Joh. Heesterbeek
David Jacob van Lennep

iris Murdoch

Rood en Groen

Vert. N. Funke - Bordewijk.
Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1966, 327
pp., 1 16,50.
Karakterschetsen rond de Ierse opstand van
1916 zou men dit boek kunnen noemen. Het
lijkt me niet zo geslaagd, zowel omdat men
het streven en de strijd om zelfbestuur eigenlijk slechts leert kennen door de figuren van
twee nog niet volwassen jongens, als omdat
het boek voortdurend opgehouden wordt
door uitvoerige overdenkingen van de personen die het geheel een traag en log statisch
beeld geven. Misschien zou men mogen zeggen : er zit prachtig materiaal in voor een
roman, maar het is niet uit de grondverf
gekomen, ook de karakters niet, op een heel
enkel na. De vertaling is op sommige punten
slecht.
R. S.

Verhandeling en Hollandsche
Duinzang
Ingeleid en toegelicht door Dr. G. Stuiveling,
Tjeenk Willink, Zwolle, 1966.
Met een beknopte levensbeschrijving opent
Dr. Stuiveling het hier vermelde werkje (in
de reeks: Klassieken uit de Nederlandse
Letterkunde), beschouwt de Duinzang (metra
en motieven) en toont de indeling, bouw als
men wil, van de Verhandeling. Welk verband
er bestaat tussen de 'Hollandsche Duinzang'
en de 'Verhandeling over het belangrijke van
Hollands grond en oudheden voor gevoel en
verbeelding', is volgens de inleider onzeker.
Het is wel eigenaardig dat een verhandeling,
gepubliceerd in 1827, en waarop in vrijwel
alle Letterkunde-geschiedenissen als een belangrijke publikatie in zake de vaderlandse
romantiek gewezen is en wordt, tot 1966
moest wachten eer er een uitgave van verscheen die in ieders bereik ligt. Keuze van
deze teksten en inleiding erop door prof.
Stuiveling is dan ook een dubbel gelukkige
geweest.
Joh. Heesterbeek

Lukas Schermer

Meleager en Atalante
Treurspel
Ingeleid en van aantekeningen voorzien door
dr. C. M. Geerars. Tjeenk Willink, Zwolle,
1966, 136 pp., geill., 1 6.50.
Schermers treurspel is door dr. Geerars uitgegeven in de serie Klassieken uit de Nederlandse letterkunde en in de reeks van Zwolse

Nicolaas Beets

Kuzer

Met inleiding en aantekeningen door Dr.
Margaretha Schenkeveld.
Tjeenk Willink, Zwolle, 1966, 99 pp., f 4,60
Als redenen waarom dr. Schenkeveld van
oordeel is dat Beets' Kuzer een plaats in
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de Zwolse reeks Klassieken verdient in te
nemen, worden genoemd: het literair-historisch belang van Beets' gedichten voor de
periode van het byronianisme in Nederland; vervolgens kan Kuzer gelden als
negentiende-eeuws specimen van de Ndl.
vertelling in versvorm en het gedicht is ten
slotte van belang voor de geschiedenis van
de ontwikkeling van het Nederlandse vers
in epische poezie om de praktijk hier gevolgd in de theoretische bijgevoegde opmerkingen.
Inderdaad zijn dit afdoende redenen voor
een publikatie; want als poezie is Kuzen
het lezen nauwelijks waard. Zeker voor een
jongeman van 20 - 21 jaar is het een knap
stuk werk, maar voor de rest kan de lezer
volmondig instemmen met het oordeel van
dr. Schenkeveld. Als verhaal is Kuzer allesbehalve boeiend; als dichtwerk is het een
zeer matte imitatie van Byrons poezie; al
het hartstochtelijke van de Engelse dichter
is bij Nicolaas Beets ten enenmale afwezig.
Wat opgewonden uitroepen, doch geen cri
de coeur. Dr. Schenkeveld kwalificeert dit
romantisch dichtwerk van Beets als kitsch.
De enkele geslaagde natuurbeschrijvingen
kunnen dit oordeel niet verzachten, laat
staan ongedaan maken. In haar inleiding
behandelt de auteur achtereenvolgens: ontstaan van Kuzer; Beets' verhouding tot
Byron; het gedicht zeif en de waardering
van Kuzer door Beets' tijdgenoten en lateren. Een heldere en zakelijke inleiding.
Joh. Heesterbeek

Marcellus Emants

Godenschemering
Ingeleid door Dr. M. C. van den Toorn
(Zwolse drukken en herdrukken)
Tjeenk Willink, Zwolle, 1966, 186 pp.,

f 9,—.
Op Boerwinkels studie over Emants, een
twintigtal jaren geleden verschenen, is Dubois' werk gevoig in 1964, waarin stellig op
een veiliger basis is gebouwd dan Boerwinkels dissertatie.
De bezorger van de hier vermelde uitgave
vergelijkt de beide studies over Emants in
een helder, beknopt overzicht en verwijst
naar Emants' eigen overtuiging dat vooral
Godenschemering (naast Lilith) het meest
rechtstreeks uit zijn levensbeschouwing is
voortgekomen. Voornamelijk is Godenschemering ontstaan uit ergernis, en wel uit ergernis over het ten achterstellen van het
verstand bij het gevoel. Dr. van Toorn gaat
daarom de inhoud van Godenschemering

Boekbespreking
na, om dit de lezer duidelijk te maken. Een
zeer instructief hoofdstuk. De bronnen van
Emants' gedicht en de verwerking ervan
worden aan een nauwkeurig en uitgebreid
onderzoek onderworpen, waarna Godenschemering als literair werk en de verschillende versies ervan onder de loupe genomen worden, en tenslotte verantwoording
van deze uitgave gegeven wordt.
„Een verstandelijk werk is de Godenschemering", constateert dr. van den Toorn terecht, „het verstand heeft het gewonnen
van het gevoel; wat niet betekent dat dit
laatste afwezig zou zijn".
Godenschemering is en blijft een zeer
kunstvol dichtwerk dat ook nu, na zoveel
jaren, de lezer met aandacht bij deze verzen
doet verwijlen. Godenschemering mag zeker als een dichtwerk van bijzondere waarde worden aangemerkt; overduidelijk legt
het getuigenis of van de vorm- en taalbeheersing van zijn maker.
Dat deze uitgave rijkelijk van verklarende
noten is voorzien, maakt ze des te bruikbaarder.
Joh. Heesterbeek

Carmen Kahn-Wallerstein

Pegasus im Joche
Berufung and Beruf
Francke Verlag, Bern, 1966, 328 pp., Zw.
Fr. 24.
In deze vijf studies (over Klopstock, Goethe,
Schiller, Kleist en HOlderlin) onderzoekt
schrijfster in welke mate de materiele levensomstandigheden de artistieke prestaties
van deze vijf literaire reuzen hebben beinvloed. Haar voorkeur en afkeer weet zij
echter niet te verbergen en dit vertekent het
eindresultaat. Zo heeft zij voor Kleist nauwelijks een goed woord over; zij miskent
de psychische geconditioneerdheid die met
uitsluitend pecuniaire argumenten niet valt
te verklaren. Een levenslange luiaard als
Klopstock daarentegen verontschuldigt zij
liefdevol en om HOlderlins professionele
mislukkingen te verantwoorden roept ze,
begrijpend, mentale crises in. Deze bezwaren nemen echter niet weg dat de aandacht
voor dit al te vaak verwaarloosde aspect
enorm interessant is. En daar waar, zoals
in de hoofdstukken over Goethe en Schiller,
Schr. erin slaagt de interpenetratie van levensonderhoud en artistieke creativiteit te
bewijzen, winnen we een vollediger zicht op
de werkvoorwaarden en bijgevolg ook de
immanente waarde van deze auteurs.
C. Tindemans
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Leben and Werk von
Hermann Kasack
Ein Brevier
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 158 pp.,
DM. 5.
De uitgeverij waaraan H. Kasack (18961966) verbonden was, brengt pieteitsvol een
zakbiografietje uit, dat op de linkerzijde
een gedetailleerd levensverhaal en op de
rechter de literaire neerslag hiervan plaatst.
Beide aspecten hebben documentaire waarde voor S.'s persoonlijkheid als mens en
als auteur, en bovendien niet zelden een
ontroerende kracht, omdat ze zo duidelijk
aantonen welk een haast bovenmenselijke
inspanning het een integer mens heeft gekost Duitser te zijn en te willen blijven.
C. Tindemans
Luise Rinser
Ich bin Tobias
Roman
S. Fischer Verlag, Frankfurt, 1966, 315 pp.,
Ln, DM. 18,50.
S. heeft in deze roman een experimenteel
procede beproefd. Het verhaal is een lange
dialoog tussen S. en haar hoofdfiguur die
zich verzet tegen haar intenties en zich
zelfstandig meent te maken bij het ontleden
van zijn persoonlijkheid, welke bezigheid de
eigenlijke inhoud uitmaakt. Deze opzettelijke ringvorm laat S. wel toe interessante
analyses aan te bieden van een provocante
jongeman die zijn eigen onzekerheid projecteert op zijn omgeving en uit dit dialectische onbehagen langzaam de eigen kern naderbij komt. Ook al is de toon zo ritmischbewogen mogelijk, de kunstmatigheid vat.)
deze vertelmethode bewerkt een toch didactisch-moraliserend slot. Boeiend is het in
probleemvorm gieten van allerlei spanningen (trouwens niet beperkt tot de adolescentie alleen) maar de geleide economie in
de structuur brengt uiteindelijk toch een
onnatuurlijke belevingscurve, vooral ook
omdat de poging tot extreme objectiviteit
tot nagenoeg typologische karakters leidt.
C. Tindemans
FILM
Maria Rosseels
Liefde is een zeldzaam kruid
Van In, Lier, 1966, 155 pp., geill., F. 125.
De titel geeft duidelijk te kennen dat in
deze bundel filmrecensies het accent niet

op het filmkritische ligt. Het is een vlot geschreven meditatie over de mens in de hedendaagse wereld, gekruid met bittere of
ironisohe wijsheden. Men zal er tevergeefs
een enkel — al dan niet origineel — idee
over het fenomeen 'film' in zoeken. De
meeste dezer stukjes hadden even goed naar
aanleiding van om het even welk ander
actueel voorval dan film geschreven kunnen
worden. Men vraagt zich wel of waarom
die 'aanleiding' dan toch gedurende nagenoeg twintig jaar (voornamelijk) film is geweest. In het beste geval krijgt de lezer een
analyse van de inhoud (of liever van het
scenario: wat nog iets anders is) en een
bespreking van de personages. Vanzelfsprekend 'ontsnappen' schrijfster dan ook sommige heel belangrijke werken, waarvan
twee markante voorbeelden de 'besprekingen' van Hiroshima mon Amour en van
Pickpocket zijn. De bloemlezing lijkt mij
erg representatief, al kan men betreuren
dat het overgrote deel van de opgenomen
stukjes van na 1960 zijn en dat er uit de
periode 1947 - '54 niets waard werd bevonden om opgenomen te worden.
Eric De Kuyper
Remco Campert e.a.
De Film 'Het Gangstermeisje'
De Bezige Bij, Amsterdam 1966, 110 pp.,
96 ill.
Meer en meer worden publikaties uitgegeven
die het ontstaan en de groei van een bepaalde film belichten. De waarde ervan
ligt meestal in de beperkte opzet zelf. Als
daarbij dan nog een gedetailleerd draaiboek verschijnt (wat in het buitenland ook
steeds meer het geval wordt) begint de filmanalyticus over betrouwbaar studiemateriaal
te beschikken. Dit boek over Het Gangstermeisje bevat gesprekken van de realisator
(F. Weisz) met de scenarist (R. Campert) en
de producer (J. Vrijman), die vertellen 'hoe
het groeide'. De persoonlijke visie van een
der protagonisten (W. Kous) vormt wellicht
het boeiendste stuk uit de bundel, die verder nog overwegingen bevat van Hellinger,
J. P. Vroom, en Eddy Posthuma de Boer.
Deze laatste is tevens de auteur van het
belangrijke foto-aanhangsel dat een goed
idee geeft van de sfeer van de film. Jammer dat de foto's wat klein zijn uitgevallen.
Het geheel laat echter toch een onbevredigende indruk na: de informatie werd te
veel geselectioneerd, en meestal is het juist
de overdaad aan informatie die van dergelijke ondernemingen iets zinvols maken.
Eric De Kuyper
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Jim Kitses with Ann Mercer

Talking about the Cinema
British Film Institute (Education Department), London, 1966, 98 pp., geill., 8s6d.
De auteurs geven op een boeiende manier
de ervaringen weer welke zij opgedaan hebben n.a.v. een reeks cursussen 'inleiding tot
de film' voor aankomende jeugd. Hun
leerlingen vormen zeer homogene groepen
van 'zaterdagavondfilmgangers', wat in ons
middelbaar onderwijs meestal niet het geval
is. Daarvan weten ze echter zeer goed gebruik te maken, door van meetaf aan het
roer om te gooien en de kijk op film brutaal, maar zeer efficient lijkt me, te veranderen. Verder wordt er getracht de angst
die uit een dergelijk besef ('het is gedaan
met film als ersatz-werkelijkheid') voortspruit, op te vangen. Deze krachtige aanpak wordt echter naderhand tenietgedaan
doordat overwegend de nadruk komt te vallen op het thematische en aldus de kans
gemist wordt om een vollediger en wezenlijker filmapproach te bereiken.
Eric De Kuyper

C. W. Ceram

Archeologie du Cinema
Ed. Plon, Paris, 1966, 263 pp., 293 ill.
Dit is de Franse versie van een oorspronkelijk in het Duits uitgegeven werk gewijd aan
de voorgeschiedenis van de film, dat vlot
leest maar de vergelijking met het onlangs
uitgegeven schitterende eerste deel van de
Histoire comparee du cinema van J. Deslandes (cfr. Streven, oktober 1966) niet kan
doorstaan. Behalve dan voor de zeer rijkelijke illustratie die, doordat ze begeleid
wordt door een grondige en adekwate tekst,
duidelijk de evolutie van de voorgeschiedenis van de film schetst.
Eric De Kuyper

Michel Tardy

Le Professeur et les Images
(S.U.P. 11, L'Educateur) P.U.F., Paris, 1966,
128 pp., FF. 6.
Op een soms heftige toon pleit S. minder
voor een integreren van de massa-media in
het gewone onderwijs dan voor een totaal
nieuwe bezinning op de pedagogische metho-

des. De moeilijkheid om een vorm van aanvaardbare filmopvoeding to vinden heeft
het bewustzijn doen ontstaan dat de opvoeding over het algemeen los moet komen uit
haar verstarring. „La querelle de l'enseignement du cinema est une invitation A mettre
la pedagogic en question" (p. 56). De waarde van dit boekje ligt niet in de originaliteit
van de grondthesis — de scheiding die er
zou bestaan tussen de traditierijke wereld
van de logos en de schijnbaar nieuwere alogische wereld — die elders grondiger en
genuanceerder werd uitgewerkt dan hier,
maar in de toepassing ervan op een heel
concrete situatie, die er misschien wel de
kern van uitmaakt: de opvoeding. Bovendien lijkt het mij belangrijk, dat S. niet alken het fenomeen 'beeld' aankan, maar dat
doet vanuit zijn ervaring als pedagoog. Misschien wekt zulk een aanval bij de pedagogen minder argwaan dan wanneer die zou
komen van de filmologen!
E. De Kuyper

F. Truffaut

Le Cinema selon Hitchcock
R. Laffont, Paris, 1966, 260 pp., 350 ill.,
FF. 50.
De opzet alleen reeds van dit merkwaardige
bock kan een boeiend experiment in de
filmkritiek genoemd worden. Volgens de
methode van de lange interviews zoals die
voor het eerst en nog altijd op een unieke
manier door het Franse filmtijdschrift Les
Cahiers du Cinema werd en wordt beoefend, heeft de cineast en criticus F. Truffaut een vijftiental gesprekken gehad met
Hitchcock. Het ontstaansproces van elk van
diem vijftig films (tot en met Torn Curtain, 1966) wordt — soms tot in de details
— nagegaan. Dit zou op zichzelf reeds een
enige verzameling feitenmateriaal hebben
kunnen betekenen. Gaandeweg echter groeien deze gesprekken uit tot een uiteenzetting
van een filmesthetica van een geheel nieuwe
soort. Hitchcoks beredeneerde efficientie
verraadt meer dan zo maar eigenwijsheid.
De schijnbare ongekunsteldheid en zelfs
gladheid van zijn werken, zijn uitsluitende
voorkeur voor het 'thriller'-genre zijn de
laatste jaren ontcijferd door vnl. de jonge
Franse critici, die onder deze constanten
iets als een eigen visie, gebaseerd op strenge
morele bekommernissen, meenden to ontdekken. Deze ambivalentie — entertainer of
moralist? — wordt door dit bock meer genuanceerd, maar wordt er niet simpeler
door. Truffaut, die het werk van Hitchcock
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door en door kent, krijgt ook niet zo heel
veel vat op de man. De talrijke illustraties
volgen de tekst op de voet en zijn heel wat
meer dan gewone bladvulling, vooral daar
waar ze in subtiele lay-out hele sekwenties,
beeld na beeld, reconstitueren. De ondogmatische toon van Hitchcock verhindert
daarenboven dit boek uit te groeien tot een
'filmbijbel' zodat hij als verplichte literatuur
mag Belden voor alle filmliefhebbers.
E. De Kuyper
Herman G. Weinberg

Josef von Sternberg
Robert Benayoun

John Huston
(Cinema d'aujourd'hui), Ed. Seghers
Paris, 1966, 188 en 186 pp., gen!.

In deze — reeds klassieke — reeks twee
werkjes van uiteenlopende waarde over
twee kineasten van uiteenlopende waarde.
J. von Sternberg van Weinberg is een neu-

trale biografie, die nergens een van de vele
boeiende facetten van deze kineast op markante manier belicht. Dit wordt gedeeltelijk
vergoed door een tweede gedeelte dat —
zoals altijd in deze reeks — bestaat uit een
documentair overzicht samengesteld uit getuigenissen, onthaal door de kritiek, filmobiografie en fragmenten uit draaiboeken.
Aldus wordt naar mijn weten voor het
eerst — de uiterst belangrijke contrapuntische commentaar uit von Sternberg's laatste film (The Song of Anathan) gepubliceerd.
R. Benayoun maakt van Huston een boeiend, zij het voorlopig portret. Minder belangrijke films worden in het bewogen
levenspatroon van deze Amerikaanse kineast gesitueerd, en krijgen aldus een interessante accentuering. De studie houdt op bij
Hustons Bijbel-verfilming; voor een voorlopige balans een goedgekozen eind- of beginpunt.
Eric De Kuyper

Nederlandse acteurs (data, opleiding, engagementen, rollen) samenbrengt en dit zowel
voor het zo ver mogelijke verleden als voor
het thans actieve potentieel. Keurig is tevens
dat, voor zover aanwezig, bij ieder persoon
bibliografie wordt aangegeven. Ergens valt
er wel een steekje maar de controleerbare
volledigheid is er wel. Toch dacht ik dat
ook voor Nederlanders die hun carri6re niet
in Nederland zelf hebben uitgeoefend, een
plaatsje kon worden ingeruimd; ik noem
maar bijv. Ko de Vos, broer van Jan C., en
Lambert Kettman, beiden regisseurs te Antwerpen einde 19e-begin 20e eeuw. En is het
echt verklaarbaar dat het citeren van een
Vlaamse plaatsnaam geregeld foutief dient
te gebeuren (bijv. 'Brasschart' i.p.v. 'Brasschaat', p. 100 en p. 105; 'Hemixen' i.p.v.
'Hemiksem', p. 130)?
C. Tindemans
Wolfgang Hildesheimer

Wer war Mozart?
Becketts 'Spiel'
Uber das absurde Theater
(ed suhrk 190). Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 103 pp., DM. 3.
Het Mozart-opstel van S. (geb. 1916) wil,
liefhebberend in de artistieke sociologic,
het muzikale wonderkind tegelijk verklaren
uit en afzetten tegen zijn tijd. Het stuk
over Becketts Play daarentegen is een bijna
metafysische meditatie over thema en medium. Het derde opstel is een manifest waarmee S. in 1963 tegelijk wilde demonstreren
hoezeer hij het aloude theater verplicht is
en hoe hij het autonoom verwerkt heeft.
De drie stukken behoren tot de vaak geciteerde uitingen der literaire avantgarde in
Duitsland, nu vormen ze, gebundeld, een
gesloten beeld.
C. Tindemans
Marie Lafranque

Federico Garcia Lorca
Nina Gourfinkel

TONEEL

Anton Tchekhov
Jean Jacques Mayoux

Joh. M. Coffeng

Lexicon van Nederlandse Tonelisten
Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1965,
232 pp., 90 ill., In., f 17.50.

William Shakespeare
Theatre de tous les temps nr. 4, 5 en 6.
Editions Seghers, Paris, 1966, elk 190 pp.,
elk FF. 7.10.

De pioniersverdienste van dit boek is dat het
de her en der verspreide informatie over

Deze drie nieuwe deeltjes in een opvallendgave serie zijn structureel telkens op hetzelf-
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de schema gebouwd: een chronologisch op
de voet volgen der produktie, een kritische
analyse der afzonderlijke werken, documenten van en over het werk, steekproeven van
het kritische onthaal en theaterhistorische
data, realia en illustraties. Individuele verschillen in voorstelling en verklaring hangen uiteraard samen met het temperament
der auteurs. N. Gourfinkel steunt haar
analyse vooral op tekstcitaten en historische
commentaar, J.-J. Mayoux beklemtoont
vooral de dramaturgische systematiek, M.
Lafranque combineert deze twee methoden
en wekt de gaafste indruk. Prijzenswaard
zijn bij alle drie de objectiviteit en het wetenschappelijke apparaat. Bijgevolg aanbevolen, ook nog aan kenners.
C. Tindemans

ren. Literaire belangstelling blijft uit, want
een tekst is fundamenteel een voorwendsel
tot spelen. Zijn voorkeur voor bepaalde
auteurs geeft hij echter wel aan in de
selectie die de kapittels verantwoordt : hij
deelt waardeadjectiefjes uit van heel groot
tot meelopertje. Grapjes en woordvondsten,
lithotisering der onmacht en onderdrukken
van geestdrift behoren bij deze mentaliteit,
evenzeer als imponerende frisheid, naIef
vertrouwen in het medium en een basisgeloof in de onvolkomenheid der menselijke
prestatie. Een beminnelijke man, die schrijft
over een beheerste liefde.
C. Tindemans

Ernst Schroder

Hans Biinziger

Frisch und Diirrenmatt
Francke Verlag, Bern, 1967, 276 pp., Zw.
Fr. 16,80.
Deze 5e, bijgewerkte uitgave verschilt slechts
van de vorige doordat de recente produktie
van beide Zwitserse auteurs (tot Mein Name
sei Gantenbein voor M. Frisch en Der
Meteor voor F. DUrrenmatt) kritisch in het
totale oeuvre ingepast wordt. Verder kunnen we de kwaliteiten welke dit werk vroeger reeds onderscheidde, alleen maar bevestigen : onpartijdigheid, vlekkeloze informatie, terughoudendheid in het oordeel, bedachtzame synthese, stimulerend tot eigen
ervaring.
C. Tindemans

Die Arbeit des Schauspielers
Aufslitze und Notizen
Atlantis Verlag, Zurich, 1966, 136 pp., Zw.
Fr. 15,80.
S.(geb. 1915) mag dan terecht gelden als
een der meest gewaardeerde auteurs van
het Duitstalige theater, in deze mijmeringen
over wezen en aspecten der toneelspeelkunst
komt hij echt niet veel verder dan tot een
stotterend juichen. Of hij nu de verschillende acteurtypes onderscheidt, trainingsperikelen memoreert, persoonlijkheden beminnelijk herdenkt of eigen rollen kritisch onderzoekt, altijd primeert een ongenuanceerde
geestdrift, die niet meer objectief staat tegenover zijn beroep en roeping.
C. Tindemans

R. H. Gardner
Friedrich Torberg

Das fiinfte Rad am Thespiskarren
Theaterkritiken
Albert Langen-Georg Muller Verlag, Munchen, 1966, 445 pp., DM. 26.50.
Naast romancier en essayist is deze Wener
ook theatercriticus en zijn geografische herkomst treedt in deze verhalenbundel tevens
karakteriserend op. Theater is en blijft een
spel en S. rapporteert erover hoe het gespeeld werd en of hij ervan genoten heeft.
Deze relativiteit ontneemt hem van meet of
aan alle combattiviteit, hij zet zich voor
niets en niemand in, is nergens boosaardig
en zoekt alleen het zo spits mogelijke woord
om prettige en aangename pointes to lance-

The Splintered Stage
The Decline of the American
Theater
The Macmillan Company, New York, 1965,
159 pp., $ 4.50.
Deze criticus (The Baltimore Sun) gaat uit
van het standpunt idat het Amerikaanse
theater (alleen dat?) niet uit het commerciele en artistieke slop geraakt omdat de
dramatiek verkeerd georienteerd is. De ritueel-mythische startimpuls is weggevallen,
maar de moderne levensvisie bezit evenveel
tragische prikkels die tot vernieuwing kunnen
leiden. De modellen die hij hiervoor geeft,
blijven echter abstract ('greatness, individuality, talent, courage, responsibility'), wat hij
door een eigenzinnige interpretatie van
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Hamlet wel weet waar te maken. Hij raakt
daar echter niet bovenuit, omdat hij —
overigens niet onfraai — ten strijde trekt
tegen O'Neill, A. Miller en T. Williams
(vooral) en de nieuwe Broadway-hits (b.v.
E. Albee). Zijn anti-naturalistische diagnose
komt niet tot enige therapie.
C. Tindemans

KUNST

M. C. Escher

Grafiek en tekeningen
Ingeleid en toegelicht door de graficus.
J. J. Tijl, Zwolle, 19665 , 69 ill., f 10,—.
Volgens het voorwoord is dit een boek, dat
nagenoeg een volledig overzicht geeft van
Eschers produktie der laatste achtentwintig
jaar. Het bevat 69 reprodukties van het
uiterst intrigerende, volstrekt eigen werk
van deze graficus. Escher is een terzijde
staande intellectualist, een leven lang geboeid door de problemen van twee- en
driedimensionaliteit en vlakverdeling, die
voor hem blijkbaar onuitputtelijk zijn. De
prenten worden begeleid door een verklarende tekst van de maker zelf, die daarin
eens te meer suggereert hoe zijn werk het
meest te genieten valt door de exact-denkende, tot het proefondervindelijke geneigde geest. Wie zich daartoe niet rekent, kan
zich evenwel toch moeilijk onttrekken aan
datgene waar Escher niet over spreekt : de
hallucinerende, surrealistische sfeer van zijn
wereld, waarin zwart op wit dingen gebeuren die onbestaanbaar zijn.
Van der Stap

T. B. L. Webster

Het Hellenisme
(Kunst van Europa, deel 9). Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1966, 231 pp., 55 klpl., 26

afb., 55 tek., geb. reeksprijs 580 F., los per
deel 625 F.
Met het boek van T. B. L. Webster over
het Hellenisme is de antieke cyclus in de
serie 'Kunst van Europa' op een deel na
voltooid. Het completeert de delen 'Klassiek
Griekenland"Etrurie en Rome' en 'Het Romeinse Rijk' die we vroeger hebben besproken. Op een bijzonder vlotte manier kwijt

de auteur zich van de gewaagde opgave een
synthese te geven van het hellenisme. Hij
probeert niet zoals K. Schefold in 'Klassiek
Griekenland' of H. Kahler in 'Het Romeinse Rijk' de inhoud van het begrip te omlijnen of te preciseren, maar houdt het bij een
heel leesbare en overzichtelijke beschrijving
van het antieke kunstlandschap zoals dit
zich voordeed in de periode tussen de dood
van Alexander en Aristoteles en de dood
van Julius Caesar. Zijn stof is in drie hoofdstukken verdeeld zonder dat daarvoor een
duidelijke verantwoording wordt gegeven.
De vroeg-hellenistische periode wordt beheerst door enkele grote griekse kunstenaars
die hun invloed ook nog na de dood van
Alexander laten gelden: de beeldhouwers
Lysippus, Praxiteles, Leochares, Bryaxis en
Scopas; de schilders Pausias, Euphranor,
Nicias en Apelles. De midden-hellenistische
periode wordt beheerst door de dramatische
sculptuur van het Pergamonaltaar, een dramatiek die zich ook tot de architectuur uitstrekt en die niet beperkt blijft tot de streek
van Pergamon alleen. De laat-hellenistische
periode tenslotte is gekenmerkt door een
vorm van classicisme die zich tevreden stelt
met het vrij kopieren van antieke voorbeelden. Veel commentaar geeft Webster bij
deze feiten niet. Hij laat de feiten zelf spreken. Deze beschrijft hij zorgvuldig en tracht
ze zoveel mogelijk in verband te brengen
met literaire en historische gegevens. Het
originele van het boek bestaat erin dat de
auteur de lezer zelf de conclusies laat trekken. Hij wil alleen maar een zo rijk mogelijk
feitenmateriaal aanbieden.
G. Bekaert

Kurt Weitzman, Manolis Chatzidakis,
Krste Milatev en Svetozar Radojcic

Frithe lkonen:
Sinai - Griechenland - Bulgarien Jug o slavien
Anton Schroll & Co., Wien - Munchen,
1966, 302 pp., 58 kleurill., 116 zwart-wit-ill.,
DM. 98,—.
Dit kostbare en prachtig uitgegeven boek
hoort tot de standaardwerken over de ikonenkunst. Vier internationaal bekende geleerden hebben aan deze unieke uitgave medegewerkt. Kurt Weitzman, bekend door
zijn reizen naar de Sinai, door zijn uitmuntende zorg voor het behoud en de restauratie van de ikonen uit het Catharinaklooster,
behandelt de ikonenschilderkunst van de 6e
tot de 12e eeuw (IX - XX en de pp. 1 - 35)
stantinopel en Saloniki. Manolis Chatzidakis,
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stantionpel en Saloniki. Manolis Chatzidakis,
directeur van het Byzantijns Museum en het
Benaki-Museum, beide te Athene, behandelt
ikonen uit Griekenland uit de periode van
de 12e tot het midden van de 16e eeuw
XXIII - XXXX en de pp. 37 - 96). Opvallend is dat vooral in de laatste jaren Griekse ikonen veelvuldig gerestaureerd zijn en de
namen van die restaurateurs worden genoemd. In hoeverre die wellicht te zeer gerestaureerd of in kaders gezet zijn, is bij
minnaars der Griekse ikonen een probleem
op zich. Krste Miatev heeft grote bekendheid gekregen door zijn publikaties over
Joegoslavische fresco's. Hij behandelt ikonen uit Bulgarije uit de periode van de 10e
tot het begin van de 18e eeuw (XLIII - LVI
en de pp. 97 - 156). Svetozar Radojcic, professor in Belgrado en sinds jaren intens geinteresseerd in de Middeleeuwse Servische
kunstgeschiedenis, behandelt ikonen uit
Joegoslavia uit de periode van de 13e tot
het einde van de 17eeeuw (LIX - LXXVI en
de pp. 157 - 220). Een uitvoerige beschrijving der ikonen wordt gegeven (LXXIX XCVII) langs historische, theologische en
ook wel esthetische wegen. Nergens is zulk
een uitvoerige lijst van publikaties over de
Balkanikonen te vinden. Alle facetten van
de ikonenschilderkunst komen ter sprake,
niet alle even uitvoerig. Men zou wensen
dat bij sommige een diepere theologische
verklaring was gegeven en een nog grotere
aandacht aan de uitspraken van Griekse
kerkvaders. Op de flap staat een formulering over ikonen in Rusland... 'Wo kaum
vor dem 15 Jahrhundert Ikonen geschaffen
wurden'. Dat is beslist onjuist. Dit boek is
allereerst om de kwaliteit van de gereproduceerde ikonen voor de meditatieve beschouwer een vreugde en daamaast geeft het voor
de geinteresseerden een schat van wetenschappelijk materiaal. De uitgever verdient
alle lof.
W. P. Theunissen
lkonenmalerhandbuch der Familie
Stroganow
Slavisches Institut, Munchen, 1966, 440 pp.,
214 Bildtafeln, Hln., DM 59.50.
Onder de beschrijvende handleidingen ten
gebruike van de ikonenschilders neemt dit
voorbeeldenboek een uitzonderlijke plaats in.
Het is verbonden met de naam Stroganow,
een uit Nowgorod stammende rijke koopliedenfamilie. Zij stond op het einde van de
16e en in het begin van de 17e eeuw op het
hoogtepunt van haar macht en heerste autonoom over uitgestrekte domeinen aan beide
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zijden van de Oeral. Zij werd door Iwan de
Verschrikkelijke (Bever de Gestrenge!) rijkelijk met privileges begiftigd, mede omdat de
familie een grote rol heeft gespeeld bij de
verovering van Siberia. In hun paleis te Solwytschegodsk verzamelden de Stroganows
een aantal ikonenschilders om zich heen die
in hun opdracht werkten en aan welke groep
de naam 'Stroganow-School' is gegeven. Dat
moet niet z6 verstaan worden dat die ikonenschilders alleen voor die familie werkten,
want zij hebben evenzeer gewerkt voor de
tsaar en diens onmiddellijke omgeving. De
ikonen uit de z.g. Stroganow-School zijn nog
altijd hoog gewaardeerd en in elke goede
ikonencollectie kan men er aantreffen. Zij
worden gekenmerkt door kleine afmetingen,
de figuren zijn slank en ietwat zwevend en
maken door de elegante houding, door narratieve trekjes en de zeer ontwikkelde chrusographie een bijna sprookjesachtige Oosterse indruk, ongetwijfeld beinvloed door Perzische en Japanse miniaturen, die via handelswegen naar Rusland kwamen. Dit voorbeeldenboek is door een schilder uit die Stroganow-School gemaakt om als steun te dienen
bij het schilderen van ikonen. Het is dus een
echte podlinnik, een handleiding waarbij
naast de tekst in grote lijnen een schets is
gegeven van het te schilderen onderwerp. Ze
richt zich naar de Orthodoxe Kalender, beginnend op 1 september en eindigend op
31 augustus. Waar het originele manuscript,
tegen het einde van de 16e eeuw ontstaan,
zich nu bevindt is niet meer na te gaan. Er
is in 1869 een gelithografeerde facsimileuitgave te Moskou tot stand gekomen en
deze nieuwe, door het Slavisch Instituut te
Munchen verzorgde uitgave geeft die van
1869 onverkort weer. De voortekeningen en
de op- en bijschriften zijn alle van dezelfde
hand maar wel werd later bier en daar iets
toegevoegd. Voor de ikonofielen heeft dit
boek grote betekenis. Er zijn meer dan duizend Heiligen afgebeeld en de liturgisch en
hagiografisch geinteresseerden kunnen nu
zien welke feesten van Heiligen tegen het
einde van de 16e eeuw gevierd werden. Ook
voor de beoordeling en de datering van ikonen is deze handleiding een waardevol hulpmiddel. Het getuigt van de veelzijdige belangstelling der energieke Stroganow-familie
wier naam zo nauw verbonden is met de
geschiedenis der Russische ikonenschilderkunst. Onze respecten aan het Slavisch Instituut te Munchen dat sinds jaren belangrijke
bijdragen levert tot vergroting van de kennis
der geestelijke rijkdom uit het Christelijk
Oosten, met name uit de Byzantijns-Slavische
Christenheid.
W. P. Theunissen
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M. F. Owsjannikow en S. W. Smirnowa

Kurze Geschichte der Asthetik
Dietz Verlag, Berlin, (imp. Pegasus, Amsterdam), 1966, 503 pp., f 10,90.
Iedere geschiedenis van de filosofie houdt
een kritiek in op andere standpunten van
uit het eigen. Bij de geschiedenis van de
esthetica is in tegenstelling met andere takken van deze wetenschap sedert Croce
meestal vrij duidelijk gezegd welk standpunt voor de kritiek werd ingenomen. Hier
is dat het Marxisme-Leninisme. Iedere oudere opvatting wordt daaraan getoest. Voor
wie de meeste oudere opvattingen kent zal
dat vaak een geheel nieuwe kijk daarop
openen. Maar dit boek is niet alleen marxistisch maar ook russisch. Hierdoor krijgt
men een totaal andere verdeling van de
stof als bij ons gebruikelijk. Aan de opvattingen van de westerse middeleeuwse denkers b.v. worden maar negen bladzijden besteed, tegen ruim twintig aan die van de
arabische uit die tijd. Schopenhauer wordt
niet behandeld terwijl N. G. Tschernyschewski meer dan twintig bladzijden krijgt.
Dat diens verhouding tot Feuerbach niet
behandeld wordt, is beslist een eenzijdigheid die te vergelijken is met b.v. de nadruk die Croce in zijn geschiedenis van de
esthetica geeft aan Giambattista Vico, die
we dientengevolge in dit boek weer missen.
Aan de ontwikkeling van deze wetenschap
in het westen hebben de schrijvers zich duidelijk weinig gelegen laten liggen. Ook
communistische westerse schrijvers als Garaudy worden niet genoemd. Door de uitvoerige bibliografie is dit werk wel een opening naar de ontwikkeling van de esthetica
in het oosten die hier tot nu toe, behalve
door Tschizewski's „Hegel bei den Slaven",
vrijwel onbekend was.
C. J. Boschheurne
Florens Deuchler

Reclams Kunstfiihrer Schweiz und
Liechtenstein
Ph. Reclam, Stuttgart, 1966, 896 pp., 100
afb., 64 pl., geb. DM. 32,80.
In de uitstekende serie Reclams Kunstfiihrer (waarvan we de delen over Duitsland
en Italid bij hun verschijnen hebben gesignaleerd) is een deel over Zwitserland en
Liechtenstein verschenen. Het belang van
dit deel kan men vermoeden als men bedenkt dat niet alleen steden als Basel, Bern,
Freiburg, Lausanne, Luzern, Zurich erin
worden behandeld, maar ook kloostercentra

als St. Gallen, Miistair, St. Maurice, Romain-moutier, Einsiedeln. Die behandeling
gebeurt overigens op een vrij uitvoerige
wijze zodat men telkens met complete monografieen te maken heeft. Basel bijvoorbeeld krijgt een goede vijftig pagina's, Zürich zesenzeventig, Bern dertig, Einsiedeln
en St. Gallen elk een driedntwintig. Daarbij
worden niet alleen de monumenten uit het
verleden betrokken, maar eveneens merkwaardige hedendaagse realisaties. Bij Bern
bijvoorbeeld wordt de Siedlung Halen van
het Atelier 5, bij St. Gallen de Hochschule
fur Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
van de groep FOrderer, Otto en Zwimpfer
uitvoerig besohreven. De illustraties zijn
ook in dit deel heel goed gekozen, met een
bijzondere aandacht voor de urbanistische
aanleg.
G. Bekaert
Otto Stelzer

Kunst und Photographie
Piper Verlag, Munchen, 1966, 192 pp., 158
pl.
Otto Stelzer, professor aan de Hochschule
fur Bildende Kunst te Hamburg, wiens
voorgeschiedenis van de abstracte kunst we
vroeger hebben besproken (Streven, nov.
1965, p. 196), zet in dit bock zijn onderzoek
verder naar hetgeen hij zelf noemt 'Denkmodelle und Vorbilder' van de hedendaagse kunst. Reeds in het voorgaande bock
kwam de rol van de fotografie in de evolutie van de moderne kunst ter sprake,
hier worden de 'Kontakte, Einfliisse, Wirkungen' van fotografie op kunst en van
kunst op fotografie systematisch onderzocht. Achtereenvolgens beschrijft de auteur
het ontstaan van de fotografie, de invloed
die een specifieke fotografische optiek vooral op de schilderkunst uitoefende, de stimulans die er van de grenzen van de fotografie op de schilder uitging, de rol die de
fotografie in de actuele kunst (Pop en Op)
speelt. Het overzicht van Stelzer is een originele, heel leerrijke geschiedenis van de
moderne kunst geworden. Ze wordt ondersteund door een bijzonder judicieuze keuze
van afbeeldingen.
G. Bekaert
Robert Stoll - Jean Roubier

Britannia Romanica
Verlag Anton Schroll, Wien, 1966, 316 pp.,
254 pl., geb. DM. 64.
Met het verschijnen van het deel over de
romaanse kunst in Engeland, Schotland en
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Ierland wordt een groots opgezet overzicht
van romaans Europa (cfr. Streven, febr.
1966, p. 504) afgesloten. De auteurs hebben
er zich rekenschap van gegeven dat de latijnse titel Britannia Romanica niet zo goed
te verantwoorden is als in het geval van de
romaanse landen Gallia, Italia, Hispania of
zelfs in het geval Germania. En dit merkt
men dan ook aan het specifieke karakter
van de getoonde monumenten. De band
met het romaanse kerngebied is echter
nauw genoeg gebleven om de titel te kunnen handhaven. Zoals in de overige delen
van deze serie bestaat het boek hoofdzakelijk uit een keuze platen die de verschillende
provincies van het angelsaksische gebied
bestrijken. De platen zijn naar die verschillende provincies gerangschikt. Meer dan in
de overige delen ligt hier de nadruk op versiering en decoratief detail: een vensteromlijsting, een ribprofiel, een deurbeslag, een
muurbewerking, een beeld. Dit hangt samen
met het feit dat een ruimere keuze aan details kon gemaakt worden daar de behandelde monumenten minder talrijk zijn. De
foto's van Jean Roubier, voor dit boek
gemaakt, zijn voortreffelijk. Bij de platen
horen vrij uitvoerige notities. Het ontbreken echter van elke plattegrond betekent
in dit boek een belangrijke leemte.
G. Bekaert

Mfinstersche Studien zur
Kunstgeschichte
Dieter Honisch

Anton Raphael Mengs
155 pp., 50 afb.
Margarete Koch

Die Rfickenfigur im Bild
96 pp., 80 afb.
Friedrich Wilhelm Heckmanns

Pieter Janszoon Saenredam
66 pp., 29 afb.
Bernhard Kerber

Burgund and die Entwicklung der
franzOsischen Kathedralskulptur im
zwOlften Jahrhundert

bliek. Deze nieuwe serie dissertaties van de
universiteit van Munster stelt echter een
aantal kunsthistorische onderwerpen aan de
orde die een brede en algemene interesse
verdienen. In het eerste deel behandelt D.
Honisch de 'beeldvorm' van het vroege
classicisme in het werk van Anton Raphael
Mengs. Hij wil het werk van Mengs valoriseren. Dit heeft immers erg geleden onder
een uitsluitende aandacht voor het beweeglijke leven en de theoretische geschriften
van de schilder. Dit leidt de auteur er toe
een volledige catalogus op te stellen van
het verspreide oeuvre. In het tweede deel
bestudeert M. Koch de betekenis van de
rugfiguur in de schilderkunst van de Oudheid tot en met Giotto. De auteur ging uit
van de fresco's van Giotto in de Arenakapel van Padua maar was door haar studie
gedwongen telkens verder terug te gaan, tot
in de Oudheid, orn een verklaring voor deze eigenaardigheid in de Westerse schilderkunst te ontdekken. Ze houdt zich echter
niet bij een historische evolutie maar tracht
ook de vormelijke betekenis van deze figuur te achterhalen. Het derde boek bevat
een boeiende studie van F. W. Heckmanns
over de ruimte-vorm in het werk van Pieter
Janszoon Saenredam, de Nederlandse grootmeester van het (kerk)interieur. B. Kerber
heeft het over de invloed van de romaanse
sculptuur in Bourgondie op de evolutie
van de middeleeuwse beeldhouwkunst in
Frankrijk. De iconografische aspecten en de
betekenis van deze beeldhouwkunst laat hij
buiten beschouwing om zich toe te spitsen
op de eigenlijke stijlevolutie en de genetische samenhang van de werken. Iets meer
gespecialiseerd maar niet minder belangrijk
en boeiend is de studie van Fr. Nitschke
over de handschriftenfamilie rond de Meester van het Register Gregorii, waartoe heel
belangrijke handschriften behoren. De lectuur van deze studies wordt vergemakkelijkt door de goede illustraties. Wetenschappelijk apparaat en bibliografie ontbreken
natuurlijk niet.
G. Bekaert
Reinhold Lange

Die Auferstehung

106 pp., 16 afb.

Klaus Wessel

Brigitte Nitschke

Die Kreuzigung

Die Handschriftengruppe urn den
Meister des Registrum Gregorii

(Iconografia Ecclesiae Orientalis)

101 pp., 48 afb.

Verlag Aurel Bongers, Recklinghausen,
1966, 84 en 98 pp., 38 en 41 afb. waarvan
enkele in kleur.

Wetenschappelijke studies zoals deze hier
zijn vaak niet geschikt voor een ruim pu-

De twee nieuwe deeltjes uit de serie Iconografia Ecclesiae Orientalis behandelen kern-
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thema's van de christelijke iconografie. Kl.
Wessel heeft het over de kruisiging, R.
Lange over de verrijzenis. Beide auteurs behandelen hun thema bondig, maar niet
vulgariserend. De illustratie is rijk en verzorgd. De betekenis van deze kleine monografieen reikt verder dan de titel van de
serie en hun klein formaat zouden laten
vermoeden.
G. Bekaert

Gisela M. A. Richter

Handbuch der griechischen Kunst
Phaidon, K81n, 1966, 512 pp., 508 afb.
waarvan enkele in kleur.
Gisela M. A. Richter, conservator van de
griekse en romeinse afdeling van het Metropolitan te New York, is een van de beste
kenners van de griekse oudheid. Als conservator heeft ze een heel bijzondere aandacht om haar kennis en in het algemeen
de nieuwe inzichten van de wetenschappelijke studie voor een breder publiek toegankelijk te maken. In haar handboek, dat nu
ook in het Duits is vertaald, slaagt zij daarin op een merkwaardige wijze. Het bevat
korte synthesen, niet alleen van de architectuur, beeldhouwkunst, schilderkunst, keramiek, maar ook van de evolutie in de
meubelkunst, de kieding, het ornament. Elk
van die verschillende genres wordt afzonderlijk behandeld in bondige hoofdstukken
die de historische evolutie schetsen aan de
hand van talrijke illustraties, waaronder enkele in kleur. Een uitvoerige bibliografie,
een tijdtafel van de griekse beeldhouwkunst
met vermelding van de voornaamste werken, een verklarende woordenlijst en verschillende registers maken van dit boek een
echt hand-boek.
G. Bekaert

van de toestanden in het huidige China.
Haar boek, waarin ze in de vorm van een
reisdocumentaire haar indrukken heeft neergelegd, legt over de hele lithe van deze
houding getuigenis af. Als gewone toeriste
komt ze in contact met veel mensen, bezoekt volkswijken, bejaardentehuizen, fabrieken en theaters en tracht zich daarbij
zoveel mogelijk een persoonlijk oordeel te
vormen over wat ze ziet en hoort. In een
tijd waarin we, voor wat betreft de gebeurtenissen in China, zijn aangewezen op doorgaans moeilijk verifieerbare kranteberichten, vormen deze reisnotities niet alleen een
boeiende maar tevens nuttige bijdrage.
van Lierde

W. Barrett

Existentialisme
Aula, Utrecht-Antwerpen, 1965, 316 pp.
Vertaling van een werk, dat in 1958 in New
York werd gepubliceerd onder de titel 'Irrational Man'. De auteur is hoogleraar in de
filosofie in New York. Het boek geeft geen
volledig overzicht van het existentialisme,
maar typeert de vragen en antwoorden welke
door existentialistische denkers aan de orde
zijn gesteld. Hiertoe behandelt de schrijver
het werk van Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger en Sartre, terwijl hij tevens een schets
geeft van het westerse denken in zoverre het
de kiemen van het existentialisme bevatte.
Het boek is helder en overzichtelijk geschreven, in begrijpelijke taal, maar in zijn eenvoud ook simplificerend. Dit laatste wordt
pijnlijk voelbaar in enkele typeringen, bijv.
van Augustinus en Dostojewski. Het is vooral te bespeuren in de onduidelijkheid omtrent hetgeen gesteld wordt tegenover het
rationele.
J. Kijm

Hans-Krister ROnblom
Lisa Hobbs

De zaak WennerstrOm

China is anders

Vert. Trudy de Jonge
Tijdsignalen, Ned. Boekhuis, Tilburg, 1966,
172 pp.

(I saw Red China)
Vertaling: Dr. C. Kaas
Tijdsignalen, Nederland's Boekhuis, Tilburg
1966, 256 pp.
De schrijfster, die als buitenlands correspondente is verbonden aan een Amerikaans
blad, verbleef in het voorjaar van 1965
enige tijd in het grote Mao-rijk. Wat haar
daarbij allereerst voor ogen stond was op
een onbevooroordeelde wijze kennis nemen

Met de arrestatie van de Zweedse kolonel
WennerstrOm in juni 1963 viel het doek
over een van de meest ophefmakende spionnage-zaken van deze tijd. Hoe deze topfunctionaris in de Zweedse strijdmacht, die
als militair attaché in resp. Moskou en
Washington toegang had tot alle grote geheimen op militair gebied, er toe gekomen
is zich op het slappe koord van de spionnage te wagen en daarbij meer dan twintig
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jaar lang op een perfecte wijze zijn dubbelrol weet te camoufleren, wordt door de
schrijver op een nuchtere maar daarom niet
minder leesbare wijze uit de doeken gedaan.
van Lierde

SOCIOLOGIE
M. Toilet

Initiation sociologique a l'Afrique
Centrale
Editions Scientifiques Erasme, Antwerpen,
1966, 90 pp.
De ontwikkelingssamenwerking heeft een
eigen beroepstype gecraerd: dat van gastwerker in de ontwikkelingslanden. Technisch
sluit diens taak aan bij die van de koloniale
ambtenaar, sociologisch en psychologisch
gaat het echter am een heel nieuw type. In
de Angelsaksische literatuur bestaat er
reeds heelwat socio-culturele vulgarisatie
over dit onderwerp onder vorm van vademecum voor gastwerkers in ontwikkelingslanden. De korte studie — of handleiding
— van M. Toilet heeft dezelfde bedoeling
en beantwoordt aan een behoefte die sterk
wordt aangevoeld door diegenen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkelingssamenwerking in ons land. De auteur is erin geslaagd een beeld te schetsen van het
cultuurrelativisme dat ten grondslag ligt
aan deze samenwerking. De schets blijft
echter erg summier en beperkt tot Kongo;
geen sprake dus van een wetenschappelijke
studie, maar wel van nogal oppervlakkige
vulgarisatie. De persoonlijke ervaring en
onbevooroordeelde visie op het probleem
maken er nochtans een nuttige inleiding en
handleiding van.
H. De Decker
N. De Voider, e.a.

Regionale Informatiebladen.
Een onderzoek naar de sociale, culturele en economische functies van de
regionale informatieweekbladen in de
Vlaamse provincies
Sint-Franciscus Uitgeverij, Mechelen, 84
pp., Fr. 75.
Dit tiende werk in de 'Bibliotheek voor
communicatiewetenschappen' beweegt zich
op een dubbel vlak, enerzijds de observatie
en anderzijds het geven van richtlijnen voor

de praktijk, waardoor het boek aan belang
wint voor de uitgevers van regionale informatieweekbladen.
In het eerste hoofdstuk wordt een overzicht
gegeven van de geografische spreiding en
de oplage van de regionale informatieweekbladen en wordt tevens het verband onderzocht tussen de spreiding van deze laatste
en de dagbladen. Het tweede hoofdstuk
geeft een summier overzicht van de 'sociale
en ekonomische betekenis van de aktuele
informatie en haar historisehe ontwikkeling'. Daarna worden vijf belangrijke functies van de regionale informatieweekbladen
beschreven, nl. het verstrekken van beroepsinformatie, het geven van ontspanning
en afleiding, inlichtingen over cultuur en
wetenschap, de verzorging van nationale en
internationale informatie en vooral het lokale en regionale nieuws. Het regionale
informatieweekblad kan ook een belangrijke taak vervullen door de regionale noden bekend te maken bij de landelijke instanties en een mentale reconversie te helpen bewerken. In het laatste hoofdstuk onderzoekt Prof. De Voider de betekenis van
het regionale informatieblad voor de regionale publiciteit en vergelijkt de publiciteitswaarde ervan met andere publiciteitsvormen.
J. Verhoeven

V ARIA

Bernard Philippe Groslier

lndochine
(Archeologia Mundi)
Edit. Sequoia, Brussel, 1966, 283 pp., 35
klpl., 110 pl., geb. F. 495.
„Zelfs in zijn meest solide conclusies is het
orientalisme nog geen geintegreerd deel van
ons humanisme geworden, hetgeen nochtans zijn laatste verantwoording zou zijn".
In deze opmerking uit de slotbeschouwingen van B. Ph. Groslier is de opzet en ook
de toon van dit briljante bock over de archeologie van Indochina aangeduid. De
auteur probeert 1. 'solide conclusies' van
loutere hypothesen te onderscheiden; 2. het
orientalisme als een eigen discipline met
eigen methoden en criteria te funderen; 3.
het als zodanig in het westers humanisme
te integreren. Dit beantwoordt helemaal
aan de opzet van de serie die de archeologie wil laten zien als een levend bestanddeel
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van de historische en misschien nog meer
van de mens-wetenschappen. Het essay van
Groslier is precies, overzichtelijk en vlot.
Hij stelt vooreerst Indochina voor, hetgeen
wel nodig blijkt. In die presentatie beschrijft hij het ontstaan van de 'historisthe
eenheden' onder invloed van India en China. In de volgende hoofdstukken gaat hij
de opkomst en het verval van Indochina
na. Een tweede deel (vanaf hoofdstuk vier)
behandelt de ontdekking van Indochina,
geeft een inventaris van de archeologische
vondsten en maakt een balans op van de
kennis die daaromtrent werd verworven.
Schitterend is deze laatste niet, maar eerlijk. Zoals de overige delen (dr. Streven,
febr. 1966, p. 503; nov. 1966, p. 204) is
ook dit rijk geillustreerd, al zijn niet alle
illustraties van de beste kwaliteit.
G. Bekaert
Prof. Dr. F. Buytendijk e.a.

De derde levensfave
Geestelijke Volksgezondheid, Spectrum,
Utrecht/Antwerpen, 1966, 83 pp., f 2,75.
Voordrachten gehouden bij de jaarvergadering van de Kath. Centrale Vereniging
voor Geestelijke Volksgezondheid door
prof. G. Kooy, mevr. ds. J. Schreuder en
J. Huijts. Hieraan is toegevoegd het eindrapport van een werkgroep 'psychohygiene
en ouderdom' samengesteld door J. Wellen.
Dit rapport bevat, na notities over wetenschappelijke benadering en aanwijzingen
voor het te volgen beleid, een serie gedetailleerde vragen voor verder onderzoek en
voor sociale planning. Opmerkelijk is, dat
in dit boekje niet alleen de aandacht wordt
gevestigd op de betekenis van empirisch
onderzoek, maar ook op de noodzaak van
antropologische benadering van de opgeworpen vragen.
J. Kijm

Drs. J. P. A. Gruijters

Daarom D 66
Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 147 pp.,
f 5,—.
Bijna tweederde van het boekje wordt ingenomen door een letterlijke weergave van
het partijprogramma. De rest is een korte
toelichting daarop en slechts de eerste tien
bladzijden geven een principiee verantwoording. Deze bestaat uit een mengsel van een
individualistisch anarchisme (uitdrukkelijke

verwerping van het gezag) en een primitief
rechtspositivisme (recht en wet zijn gelijk).
Merkwaardiger wijze is het resultaat een
zuiver opportunisme, als politiek beginsel.
C. J. Boschheume

Prof. Dr. B. W. Schaper

Tussen Gisteren en Morgen
Universitaire Pers, Leiden, 1967, 16 pp.,
1 2,—.

De bedoeling van deze rede is na te gaan
welke betekenis het verzet nog heeft voor
de jeugd van nu. Het is te betreuren dat
daarbij nog wordt gesproken over de vraag
welk verzet verdienstelijker was, dat van de
Leidse of van andere universiteiten. Schr.
ziet het belang van het Nederlands verzet
vooral in de nuchtere werkelijkheidszin die
het bezielde. Men mag zcih achteraf afvragen of nuchtere werkelijkheidszin wel het
juiste antwoord was op Auschwitz.
C. J. Boschheume

Roel van Duyn

Het Witte gevaar
Meulenhoff, Amsterdam, 1967, 216 pp.,
f 6,50.
De provo-leider, voor zover men dit woord
mag gebruiken, probeert in dit boek inderdaad een overzioht te geven van de ontwikkeling van het anarchisme in Nederland.
Daarbij steunt hij duidelijk op inlichtingen
uit het instituut voor Sociale Geschiedenis.
Men mag zich afvragen of het verband met
oudere nederlandse bewegingen van deze
aard en de provo's zo groot is als hij doet
voorkomen en of niet eerder zijn eigen
beweging Bakunin opnieuw zelf ontdekt
heeft. Het syndicalisme dat in ons land
steeds met het anarchisme samen ging
ontbreekt bij de provo's. Juister lijkt het
verband met de uitvoerig besproken Dada,
die in ons land nooit veel betekenis heeft
gehad, maar die wel de pop-art overwegend
beinvloed heeft.
Het historisch overzicht over de gebeurtenissen van vorig jaar, waarbij schr. nauw
betrokken was, is met een fijne nuchtere
ironie beschreven.
Nu provo zich voor een groot deel van de
straat heeft terug getrokken, om haar doelstellingen in min of meer geimproviseerde
theaters te verkondigen, zullen ook zij die
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in eerste instantie alleen maar vol emotie
tegenover provo konden staan, door het
lezen van dit boek op adequate manier verontrust kunnen worden.
C. J. Boschheurne

L. Eversdijk Smulders

Wonderlift Tibet,
belevenissen rondom mijn Tibetaanse
familie
N. Kluwer, Deventer, 1966, 400 pp., 32 ill.,
29,50.
Aangenaam en leerzaam verhaalt de schrijfster over de familie bij wie zij een jaar inwoonde, over de Tibetaanse vluchtelingen
die zij treffend uittekende, en over de geschiedenis en de godsdienst van Tibet. Zij
wil Been Boeddhisten van ons waken maar
ons mensen laten zien. Haarzelf heeft deze
studie een hard, althans gedisciplineerd
leven gekost, aan ons wordt alles moeiteloos medegedeeld. Men kan de humaniteit
en de Nederlandse taal nauwelijks een grotere dienst bewijzen dan met een boek als
dit.
C. Beukers

Jozef Deleu

Boekbespreking
ogenblik zo in zijn ban heeft sinds de kwestie Leuven is gesteld. De Noordnederlandse
auteur Dr. A. W. Willemsen schreef een
stimulerend „Woord Vooraf". Dit dagboek
is voor Viamingen vanzelfsprekend interessant, maar zou Noord-Nederlanders toelaten
in de mentaliteit van de Viamingen door te
dringen, die zij nog altijd zeer onvolkomen
realiseren.
M. Dierickx t

Vimala Thakar

Mutation of mind
Travel and Book Fund Vimala Thakar,
Surinamelaan 5, Hilversum, 1966, 180 pp.,
1 8,25.
De charme van een Indische persoonlijkheid kan veel verliezen, wanneer hij zijn
voordrachten blootstelt aan het onbarmhartige daglicht van het papier. Dan stoot men
eerder op de armelijkheid van het Engels
en de schraalheid der gedachten. De geest
muteert uiteindelijk via mechanische gedachtenmodellen naar „the total silence of
the mind", of wel het Onbewuste. Het uitblussen van de persoonlijke geest mag een
gedachte zijn die dierbaar is aan het Indische denken, voor ons behoudt het maar
een schimmige attractie.
J. de Wit

Nederlander en EuropeEr.
Journaal van een „cultuurimperialist"
Lannoo, Tielt-Den Haag, 1966, 192 pp.,
ingen. 92 F.
De auteur van dit dagboek is de dynamische
hoofdredacteur van Ons Erfdeel, het driemaandelijks tijdschrift dat ijvert voor de
culturele integratie van het hele Nederlandse
taalgebied en voor de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur in het buitenland,
speciaal in Frans Vlaanderen en in SuidAfrika. Ook in dit dagboek stelt de auteur
zich hetzelfde doel. Het bevat honderd korte
of langere beschouwingen, geschreven tussen
januari 1962 en augustus 1966, naar aanleiding van gebeurtenissen, artikelen, boeken of
initiatieven die verband houden met de taalen cultuurpolitiek van het Nederlands. Hierin zegt de schrijver ongezouten zijn mening
over tal van personen, ook bisschoppen en
vorsten, over schrijvers en politici, over makke en vurige flaminganten, over alles wat op
eigen cultuurgebied de Viamingen voor het

Evert Jurgens

Gaat u mee aapjes eten?
Lift naar de Amazone
La Riviere & Voorhoeve, Zwolle, 1966,
208 pp., 1 9,90
Een jonge Nederlander komt na een zwerftocht, uit reislust begonnen, fietsend en liftend via Canada en de U.S. terecht bij een
armoedige missiepost aan de Amazone.
Hoewel hij zichzelf 'heiden' noemt, wordt
hij geraakt door de manier waarop de missionarissen daar in hopeloze omstandigheden doorploeteren. Hij belooft ze een ziekenhuis en weet dat na hard zwoegen en
bedelen inderdaad te 'versieren'. Het boek
is wat onbeholpen geschreven, maar het is
waardevol om de wijze waarop schrijver
zich zo geheel inzet voor een zaak waarvoor
een nuchterling het hopen zou opgeven.
R. S.

BEDA RIGAUX

Het getuigenis
van Marcus
Enkele professoren in de exegese hebben het plan opgevat
onder de titel „De Geschiedenis van Jezus" het vraagstuk van
de oorsprong van het christendom zeer bepaald vanuit het gezichtspunt der geschiedenis, opnieuw ter studie te nemen.
De gebeurtenissen in het leven van Jezus, zijn woorden, zijn
dood en zijn opstanding, vormen de grondslag van een literatuur, waarin zowel het getuigenis van zijn tijdgenoten als het
geloof der discipelen en van degenen die na hen kwamen, tot
uitdrukking komen.
Jezus is de eeuwige Logos.
Maar hij is ook het vleesgeworden Woord, dat in onze menselijke conditie is ingegaan en er een eeuwig perspectief en een
goddelijke dimensie aan gegeven heeft. Het geloof en het
geschiedkundig onderzoek spannen zich eenparig in om het
raadsel waarvoor zijn Persoon en zijn Incarnatie ons stellen,
op te lossen.
Uit de apostolische literatuur is het mogelijk een levende
synthese te verkrijgen, waarin de geloofsgestalte en het ontstaan
van de Kerk hun plaats krijgen, in de historisch vastgestelde
gebeurtenissen uit de prille jeugd van de christelijke beweging.
Als eerste deel in deze nieuwe serie verscheen zopas:
Beda Rigaux: HET GETUIGENIS VAN MARCUS
208 pp.
13 x 19 cm — ing. 105 F. / f 8,90.
een uitgave van
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Internaat - Half-internaat - Externaat
Telefoon 283462 en 282712

Boeken ingezonden bij de redactie
Bespreking naar mogelijkheid

Aksjonow, W., Es ist Zeit, mein Freund, es ist zeit. - Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart,
1967, 217 pp., DM. 19.80.
Albee, E., In wankel evenwicht. - Van Ditmar, Amsterdam, 1967, 120 pp., f 6,90.
Altizer, T. J. J. en W. Hamilton, Radicale theologie en de dood van God. - Ambo,
Utrecht, 1966, 223 pp., f 10,90.
Baldwin, E., Vergelijkende biochemie. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 160 pp., f 2,50.
Bernlef, J., De schaduw van een vlek. - (Salamander) Querido, Amsterdam, 1967, 158 pp.
Brakman, W., Het Godgeklaagde feest. - Querido, Amsterdam, 1967 194 pp., f 14,50.
Brien, A., De voortgang van het geloof. - Nederl. Boekhandel, Antwerpen, 1967, 188 pp.,
F. 130.
Bruce, F. F., Geschiedenis van het mule Israel. - Aula, Utrecht, Antwerpen. 1967, 320 pp.,
f 4,50.
Brussel, Gust Van, Cassandra en de kalebas. - De Clauwaert, Leuven, 1967, 165 pp., geb.
F. 155.
Carmichael, J., De dood van Jezus. - Moussault, Amsterdam, 1967, 249 pp., f 12,50.
Chapkis, R., Ik sta op 111 ' 11 hoofd.
(Salamander), Querido, Amsterdam, 144 pp.
Desclee, Tournai, 1967, 318 pp.,
Cognet, L., Newman, on la recherche de la verite.
BF. 220.
Crisis van het ambt, visies en verwachtingen van uitgetreden priesters. - Brand, Hilversum,
1967, 200 pp., f 9,90.
Czapski, J., Unmenschliche Erde. - Kiepenheuer & Witsch, Köln, Berlin, 1967.
Dendermonde, M., Trap op, trap af. - Querido, Amsterdam, 1967, 95 pp., 1 6,90.
Dullemen, I. van, Op zoek naar de olifant. - Querido, Amsterdam, 1967, 176 pp.
Friedmann, G., Israel, het einde van het joodse yolk. - Moussault, 1967, 319 pp., 1 14,50.
Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk, Klare wijn. - Boekencentrum, Den
Haag, 1967, 268 pp., 1 5,90.
Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1967,
Giovannitti, L. en F. Freed, De born moet barsten.
366 pp., 1 18,50.
Grigg, M., The White Question. - Secker & Warburg, London, 1967, 192 pp., 30 sh.
Heislbetz, J., Theologische Grande der nichtchristlichen Religionen. - (Quaestiones Disputatae, 33), Herder, Freiburg, 1967, 232 pp., DM. 20.80.
Hermans, W. F., Wittgenstein in de mode. - Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 83 pp., 1 5,-.
Heydock, G., Gnadenbilder mid deren Legenden vont Berg Athos. - Becker, Wiesbaden,
1965, 81 pp., geill.
Keuss, P., De secundaire weg. - Querido, Amsterdam, 1967, 63 pp.
Koch, R., Grace et Liberte humaine, Reflexion Theologique stir Genêse I - XI. - Vert. van
'Erlosungstheologie', Desclee, Tournai, 1967, 136 pp., BF. 96.
Kolakowski, L.. Traktat fiber die Sterhlichkeit der Vernunft. - Piper. Munchen, 1967,
272 pp., DM. 13.80.
Koning, A. de, Tragedi-Comedie over de doodt van Henricus de Vierde, koning van
Vraticrijk en Naverrae. Ingeleid en toegelicht door G. R. W. Dibbets, Zwolse drukken
en herdrukken nr. 52, Tjeenk Willink, Zwolle, 118 pp., 1 6,25.
(Salamander). Querido, Amsterdam, 1967, 101 pp.
Kossmann, A., Clowrisreis.
Krol, G., Het gemillimeterde hoofd. - (Salamander), Querido, Amsterdam, 1967, 168 pp.
Kfflp, B., Grundfragen der Wirtschaft.
Bachem, Köln, 1967, 329 pp., DM. 19,80.
Kuznecov, B. G., Gesprekken over de relativiteitstheorie. - Aula, Utrecht, Antwerpen,
1966, 256 pp., f 3,50.
Lapide, P., De laatste drie pausen en de joden. - W. de Haan, Hilversum, 1967, 343 pp.,
geb. f 14,75, paperback 1 12,90.
Leff, G., Middeleeuwse wijsbegeerte. - Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 352 pp., f 4.90.
Lind, J., Ergo. - Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 176 pp., f 7,50.
Moeller, C., Der Mensch vor dem Heil. - Muller, Salzburg, 1967, 183 pp., S. 110,-.
Molengraaff, Ir. W. A., De aequivalentie in de natuur. - Dekker & Van de Vegt, Nijme.
gen, 1967, 143 pp., 1 14,50.
Mynarek, H., Mensch and Sprache. - Herder, Freiburg, 1967, 160 pp., geb. DM. 15.
Plancke, R. L., Paedagogica Historica. - Deel VI, 2. Centrum voor de Studie van de
Historische Pedagogiek, Gent, 1966, pp., 341 a 526.
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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

Een mooi beroep in dienst van de gemeenschap: Verplegende.
Het Sint Vincentiusinstituut voor Verpleegkunde - Antwerpen
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent
leidt op tot
Hoger Technisch Onderwijs A: — le graad
3 jaar
— Gegradueerde ziekenhuisverpleger -en verpleegster
4 jaar
— Gegradueerde sociale verpleger -en verpleegster
3 jaar
— Vroedvrouw
Aanvullend secundair beroepsonderwijs — A 2
2 jaar
— Verpleegassistente
± 1 jaar
— Ziekenhuisverpleegster
Voorbereidende afdeling 1 jaar
Inlichtingen en prospektussen te bekomen: St. Vin:entiusinst. voor Verpleegkunde,
St. Vincentiusstraat 20, Antwerpen, telefoon (03) 39 38 20

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

Meisje,
Wil je een beetje van je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

Verpleegster
zal je zijn....
Al de inlichtingen zijn te bekomen bij het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. 016 / 284.21

Aula, Utrecht. Antwerpen, 1967, 384 pp.
Read, H., De kuiist in hoar edueatieve functie.
H 48 pp. ill., 1 6.90.
10,50.
Rindl, P., Harakiri. — Nederlands Boekhuis, Tilburg, 1967, 225 pp.,
Desclee, Tournai, 1966, 187 pp., BF. 190,—.
Roche, J., Eglise et liberte religieuse.
Sears, P. B., Leven en sanzenleving in de natuur. — Aula, Utrecht, Antwerpen, 1967, 192
2,90.
pp.,
Seibel, P., en J. Ratzinger, Christliche Erziehung each dens Konzil (Berichte and Dokumentationen bd. 4). — Bachem, Köln, 1967, 65 pp., DM. 5,60.
Smedt, E. J. De, Voor een klimaat van vrijheid. — Lannoo, Tielt, 1967, 163 pp., F. 92.
Stolz, B., Patzhagia — Marienlegenden vom Athos. — Fredebeul & Koenen, Essen, 1965,
95 pp., DM. 10,80.
Walter, E., Het woord van de liefde. — Nelissen, Bilthoven, 1967, 143 pp., 1 6,90.
Weitzmann, K., Aus den Bibliotheken des Athos. — Friedrich Wittig, Hamburg, 1963, 116
pp., DM., 16,—.

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

DON BOSCO - TECHNISCH INSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
Erkend door de staat: K.B. 7-5-1934
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelmakerij Drukken - Letterzetten - Linotype - Mono'type - 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.

COTE D'OR
eADedadeirnieonildettee

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

0. L. VROUWINSTITUUT
Grote Steenweg, 489 – BERCHEM-ANTWERPEN
Norma alschool voor Middelbaar Onderwijs
Lager Onderwijs
Kleuteronderwij s
Humaniora
Lagere School
Kleuterschool

St.-Romboutsinstituut -- Mechelen
lager onderwijs
humanioraonderwijs
normaalonderwij s

voor externen
voor internen

KLEIN SEMINARIE
Bleekstraat 5

internaat 5e en 6e leerjaar L.O.

ST.-ROMBOUTSCOLLEGE
Veemarkt 56

externaat voorbereidende afd.

ST.-ROMBOUTSOEFENSCHOOL
Minderbroedersgang 10

externaat lager onderwijs

VRIJE MIDDELBARE SCHOOL
Schuttersvest 53

externaat 6e, 5e, 4e humaniorakl.

KATH. NORMAALSCHOOL
Onder de Toren 13-14

ext. en int. 3e, 2e, 1 e humaniorakl.

oude en moderne humaniora

oude en moderne humaniora

polyvalente beroepsschool

Lat.-Wiskunde en moderne

en 4e normaaljaar

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

110GER TECHNISCH INSTITUUT SINT-L1EYEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57

Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriele scheikunde
— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven

Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven
— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent in industriele scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogie voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

ST. NORBERTUS INSTITUUT voor VERPLEEGKUNDE
DUFFEL
—
TEL. 015-319.21
Opleiding tot Verpleegaapirante (15 tot 18 jaar)
Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Kinderverzorgster (16 tot 18 jaar)
Verpleegassistente ( vanaf 18 jaar)
Gegradueerde Verpleegster, Kinderverpleegster, Psychiatrische Verpleegs ter
Sociale Verpleegster, Vroedvrouw
Voorbereidende afdeling (17 jaar)
Kosteloos onderwijs — Voordelig internaat

ST. MICHIELSKOLLEGE
Kapelsesteenweg, 72 – Brasschaat – Telefoon 03/45.83.19 of 45.50.00
INTERNAAT – EXTERNAAT
– Lager Onderwijs
– Latiln Grieks
– Latijn Wiskunde

– Wetenschappelijke A
– Economische

Gezonde ligging – Verzorgde keuken – Uitgebreide Speeltuinen
op 8 kilometer van Antwerpen
10 hectaren

St. Lidwina instituut voor verpleegkunde
S. Antonius-Brecht – tel. 03-79.05.57
Opleiding tot Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf 18 jaar)
Verpleegster
Kosteloos onderwijs – voordelig internaat

SINT-BERLINDISINSTITUUT VOOR YERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

—
—
—
—
—

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

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

00K 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

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

st_goze linotituut Zrienen
Telefoon 81.391

IVilt Ge in geeft van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' Wende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verPleegassistente aan de

SCHOOL VOOR

VERPLEEGSTERS „MATER SALVATORIS"

SALVATORSTRAAT, 20 – HASSELT – TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. – Prospectus op verzoek.

BOUHIMATERIALEN
N.Y. SCHEERDERS van KERCHOYE's
Verenigde Fabrieken
Tel. [03] 76.35.01

ST.-NIKLAAS

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor Al gegradueerde in de elektronica, de elektro-mechanica of de scheikunde
en B1 gespecialiseerde in de kunststoffen, de koel- en verwarmingstechniek of de elektronica
ROGER TECHNISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

Instituut Immaculate
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.

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (Al)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1
1

Sint-Jozefinstituut

Dochters van
Maria

INTERNAA1 — 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

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
Nursing-Hostess
— 1 jaar studie
Neem inlichtingen:
Telefoon 127.87
0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
Telefoon 144 23

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.

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

Onze-Lieve-Vroutvcollege — 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 bij7.. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

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 industrieen.

BEKAERT

Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is
een scherpzinnig grafoloog. Maar
ons drukkersmerk waarborgt U dat
Uw drukwerk een uitstekende indruk maakt. -tho Wij drukken alles:
boekwerk, tijdschriften, handels- en
familiedrukwerk. Alles in een eigen,
moderne stijl, die prettig en verzorgd
aandoet.Wij houden hierbij rekening
met Uw wensen en willen ook U
graag adviseren en ten dienste staan.

C
drukker# Gregoriushuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 03404 -15711

Personalia
Dr. Samuel 11sseling O.S.A, geboren 1932. Studeerde theologie te Rome en filosofie te Leuven.
Promoveerde aldaar in 1964 op 'Heidegger, denken en danken, geven en zijn'. Is professor in
de filosofie aan het Theologisch Instituut te
Eindhoven en aan het Theologisch Studiecentrum te Nijmegen. Adres: Augustijnendreef 15,
Eindhoven.
Eric De Kuyper, geboren 1942. Studeerde aan
bet Institut des Arts de Diffusion (I.A.D.) en
aan het Rijkstechnisch Instituut voor Cultuurspreiding en Toneel (R.I.T.C.S.) te Brussel. Stage
aan de Universite du Theatre des Nations te
Parijs. Programmator bij de filmdienst van de
Vlaamse Televisie. Adres: Frederik van Eedenplein 4, Antwerpen.
Simon Vinkenoog, geboren 1928. Werkt mee
aan allerlei tijdschriften. Binnenkort verschijnt
een bundeling van zijn artikelen onder de titel
'Vogelvrij' (De Bezige Bij). Recentelijk publiceerde hij 'Liefde', 'Poezie in Carre' en de vertaling van gedichten van Allen Ginsberg: 'Proef
mijn tong in je oor'.
Dr. Eugene Van Itterbeek, geboren 1934. Studeerde rechten, wijsbegeerte en letteren te Leuven. In 1966 gepromoveerd tot doctor in de letteren aan de Rijksuniversiteit te Leiden op het
proefschrift: 'Socialisme et poesie chez Peguy.
De la 'Jeanne d'Arc' a l'affaire Dreyfus' (Paris,
Minard, 1966). Andere werken: 'Panorama van
de hedendaagse Franse letterkunde' (1964) en
'Spreken en zwijgen. Essays' (1965). In het najaar verschijnt een nieuwe bundel essays over
Nederlandse en Franse literatuur: 'Los verladen'
(Van In, Lier). Leraar Frans aan de Rijksmiddelbarenormaalschool te Hasselt. Adres: Rerum
Novarumlaan 35, Kessel-Lo.
Dr. M. A. Lathouwers, geboren 1932. Studeerde
Slavische taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Promoveerde in
1962 te Nijmegen op een dissertatie over de wereldbeschouwing van de Russische dichter Alexander Blok. Publiceerde, behalve een aantal essays
over de hedendaagse Russische literatuur in 'Kultuurleven', 'Streven', 'Oost-West' en andere tijdschriften, ook een 'Inleiding tot de hedendaagse
Russische letterkunde' (1965) en een monografie

over Tolstoj (1964). Een monografie over Dostojewskij verschijnt binnenkort. Adres: Parelmoerhorst 81, Den Haag.
Geert Bekaert, geboren 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Redactiesecretaris en kunstredacteur bij 'Streven', medewerker
bij 'De Standaard', B.R.T., 'Tijdschrift voor
architectuur en beeldende kunsten'. Publiceerde
o.a. 'Pop, het wezen van de kunst'. Adres:
Frankrijklei 91, Antwerpen.
Jose De Rudder, geboren 1943. Studeert filosofie. Adres: Waverse baan 220, Heverlee-Leuven.
Drs. J. M. H. Oomes, geboren in 1909. Studeerde geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Drs. J. J. Meltzer, geboren 1935. Studeerde economische wetenschappen aan de Gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam. Redacteur-secretaris
van 'Orbis economicus'. Wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam,
seminarium voor staathuishoudkunde. Adres:
Kathe Kollwitzstraat 23, Amstelveen.
Prof. Dr. J. Smits van Waesberghe S.J., geboren 1901. Buitengewoon hoogleraar in de Middeleeuwse muziek aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Eredoctor van de Pauselijke
Hogeschool voor Muziek te Rome. Algemeen
voorzitter van de Nederlandse St. Gregoriusvereniging. Adres: Staalstraat 19, Amsterdam.
J. Groot, geboren 1942. Publiceerde o.a. in
'Maatstaf', 'Hitweek', 'Barbarber' en het 'Algemeen Handelsblad'. Is werkzaam in het boekenbedrijf. Adres: De Wittenkade 10 III, Amsterdam-W.
Paul Mertz, geboren 1938. Staffunctionaris op
een groot Amsterdams reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe
Amsterdamse Galerie Pribaut (Wibautstraat 133).
Adres: Reinier Vinkeleskade 69 II, Amsterdam-Z.

Vignetten uit het schetsboek van Berserik
—vpografische verzorging: Jacques Janssen GKf.

Desclee de Brouwer Brugge Utrecht
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Ontwikkeling of catastrofe Th. Mulder
Teilhard de Chardin en Marx
Edward Albee

Roger Garaudy

William Flanagan

Gesprek met Vic Gentils

Ludo Bekkers

Godsdienst van de Leuvense student

A. Cauwelier

_41■■1111

Wittgenstein in de mode

C. Boschheurne
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„De naam van de vrede is ontwikkeling”, p. 855
De encycliek 'Populorum progressio' van Paulus VI stelt, dat, willen wij met
onze huidige maatschappij een catastrofe ontlopen zoals Marx en Mao die
hebben voorzien, een fundamentele omkeer in de structuren noodzakelijk is.
Het gaat niet om welwillendheid, om een aantal maatregelen, het gaat om de
mentaliteit, de leefwijze van iedereen en van alien.

Edward Albee, een interview, p. 861
De interviewer weet zijn vragen zo voortreffelijk te stellen, dat Albee door zijn
antwoorden een kijk geeft op: de critici, het ontstaan van een toneelstuk, symbolen en realiteit in een stuk, inhoud en vorm, en, vanzelfsprekend, de controverse over 'Who's afraid of Virginia Woolf?' en 'Tiny Alice'.

Gesprek met Vie Gentils, p. 880
De Vlaamse beeldhouwers schijnen op grootse synthesen van hun werk te
mikken. Enige tijd geleden verraste Roel D'Haese ons met zijn 'the song of
evil', waarover hij in het meinummer 1966 aan het woord kwam. Nu is Vic
Gentils (1919) aan de beurt met zijn indrukwekkend schaakspel dat eveneens
als een hoogtepunt en een samenvatting van zijn artistieke carriêre beschouwd
kan worden. In de maand mei werd het te Brussel tentoongesteld, in juni gaat
het naar Gent, in september naar de biennale van Sao Paolo, daarna definitief
naar Antwerpen. Het werd door de Middelheim Promotors voor het Middelheimmuseum aangekocht.

Teilhard en Marx, p. 889
Het zal wel de eerste keer zijn dat een marxist in dit tijdschrift publiceert.
Enkele jaren geleden werd hier al eens geschreven over de 'onvermijdelijke'
dialoog tussen christendom en marxisme. De marxist Garaudy, wiens belangstelling vooral uitgaat naar het doorbreken van alle dogmatismen en naar een
confrontatie tussen marxisme en christendom, gebruikt bijna dezelfde uitdrukking. Een grondslag voor deze dialoog vindt hij in de visie van Teilhard de
Chardin.

Een godsdienstig profiel van de Leuvense student, p. 901
In de discussie over Leuven speelt nog altijd de vraag mee: leidt een katholieke
universiteit ook op tot een volwassener geloof? De enquete die in Leuven zelf
op touw werd gezet en waarvan hier enkele resultaten gepubliceerd worden,
had niet direct die vraag op het oog en zal er zeker geen volledig antwoord op
geven. Maar hoe fragmentair ook, wat bier bijeen gelezen wordt, is de moeite
waard om nauwkeurig bekeken te worden. Welke conclusies trekt u er uit?
Want naast de kanttekeningen waarmee het artikel besluit kunt u de uwe
zetten.

Fossielen markeren de mensheid, p. 916
Honderd jaar Darwin en honderd jaar Mendel hebben een confrontatie betekend van populaire slogans met moeizaam speurwerk. Tenslotte zijn het de
vaak uitzichtloze opgravingen en detailstudies geworden, waarin de mensheid
haar oudste schatten prijsgegeven heeft. Door de vondsten te evalueren geeft
de auteur een basis voor verantwoorde opvattingen orntrent de mens.

„De naam van de vrede is ontwikkeling”
Th. Mulder S.J.

Sinds Rerum Novarurn heeft geen sociale encycliek zoveel instemming en
tegelijk zoveel onverholen kritiek ontmoet als Populorum Progressio van Paus
Paulus VI. De overeenkomst tussen de twee encyclieken is frappant. Leo XIII
was de grote vernieuwer van de scholastieke filosofie, de grote bevorderaar
van het Thomisme. Wie zijn bijna vergeten encyclieken als die over de Vrijheid, over de Christelijke Inrichting der Staten leest, wordt door hun gesloten
opbouw en bewijsvoering herinnerd aan de Quaestiones uit de Summa van
Sint-Thomas. Met Rerum Novarum is dat veel minder het geval. Na het streng
systematisch traktaatje ter weerlegging van de socialistische aanval op het
privaat-eigendom, waarmee de encykliek opent, vinden we in het vervolg onder
de drie hoofdtitels van wat de Kerk, wat de Staat, wat de belanghebbenden
moeten doen, een reeks leerstellige uitspraken en typisch pastorale raadgevingen in bonte mengeling door elkaar. Naast de expliciete veroordeling van de
liberale opvatting van de contract-rechtvaardigheid — een juweel van logisch
en realistisch denken — vinden we een belangrijk gezichtspunt als b y . de
sociale functie van het eigendom ergens verloren in een lange opsomming van
plichten van werkgevers en werknemers. En sprekend over de vrijheid van de
arbeidersverenigingen — wat hij daaronder verstaat is allerminst duidelijk
vindt Leo XIII zelfs gelegenheid nog een paragraaf te wijden aan de vervolging
van de religieuze orden en congregaties. De leer van Rerum Novarum is
fragmentarisch en weerspiegelt in vele uitdrukkingen de pre-industriele gedachtenwereld waaruit Leo zelf was voortgekomen. Maar uit elke regel van de
encycliek spreekt de overtuiging, dat de verlossing van het industrieproletariaat
uit zijn „onverdiende ellende" (R.N. n. 2) het grote probleem van de tijd was,
en dat een menswaardige oplossing niet gevonden kon worden door de liberale
economie op haar beloop te laten.
In de jaren die volgden werden de gedachten van Leo XIII ontwikkeld, aangevuld en vooral gesystematiseerd. Er ontstond een min of meer systematische
Katholieke Sociale Leer die beschreef hoe een ideale maatschappij er in abstracto uit moest zien. De neerslag ervan vinden wij in Quadragesirno Anno,
in de grote toespraken van Pius XII en ten dele nog in de encyclieken van
Joannes XXIII. Misschien mogen wij zeggen, dat wat de katholieke sociale
leer aan systematiek won, zij aan stootkracht verloor. Quadragesimo Anno gaf,
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al te slaafs gevolgde, aanwijzingen voor een ideale inrichting van de maatschappij. Maar het grote probleem van de dertiger jaren was de massawerkloosheid, en daarvoor had de Paus geen remedie.
In de encycliek van Paulus VI, hoe dikwijls ook herschreven, beluisteren wij
weer de oorspronkelijke inspiratie van Rerum Novarum: „De sociale conflicten
zijn tot afmetingen van wereldformaat uitgegroeid. De hevige onrust, die zich
eens meester heeft gemaakt van de arme klassen in de jonge industrielanden,
krijgt nu ook vat op de landen met een bijna uitsluitende agrarische economie:
ook de landbouwende bevolking wordt zich bewust van haar onverdiende
ellende" (n. 9). Terwij1 de mensheid nooit zo reeel een is geweest als nu en
nooit over zoveel hulpbronnen beschikt heeft als nu, groeit onophoudelijk en
steeds sneller de kloof tussen de landen die de kritische drempel van de ontwikkeling hebben overschreden en de arme landen die, verstoken van kapitaal
en technologie, nauwelijks in staat zijn hun ellendig levenspeil te handhaven.
Honderd jaar geleden heeft Marx de ontwikkelingsgang van een samenleving
waarin een klein aantal mensen steeds rijker en een groeiende massa absoluut
of relatief steeds armer werd, geanalyseerd. In zo'n maatschappij groeien de
innerlijke tegenstellingen tot de spanning ondragelijk wordt en heel de samenleving in een catastrofale revolutie ten onder gaat.
Voor Marx was deze ontwikkeling enerzijds onontkoombaar maar anderzijds
toch geen reden om fatalistisch het einde of te wachten. Want in de opkomst
en ondergang van de beschavingen, door alle ellende, onrecht en uitbuiting
heen, zag hij de wereld zich ontwikkelen tot hoger vormen van menselijkheid.
Er is een zekere parallel tussen de geschiedenisfilosofie van Marx en de geschiedenistheologie van Paulus VI. Paulus VI geeft zijn theologische visie op
de geschiedenis der mensheid bloot op twee plaatsen. „Beschavingen worden
geboren, groeien en sterven. Maar zoals in het opkomend getij elke golf een
beetje hoger op het strand voortrolt, zo gaat de mensheid vooruit op de weg
van de geschiedenis" (n. 17). En op het eind van de encycliek, na het beeld te
hebben opgeroepen van een wereldgezag dat in staat is de samenwerking tussen
de naties daadwerkelijk te realiseren, gaat hij verder: „Sommigen menen dat
dergelijke verwachtingen utopistisch zijn. Maar misschien is hun realisme te
kortzichtig. Misschien ontgaat hun het dynamisme van een wereld die in groter
broederschap verlangt te leven, en die, ondanks zijn onwetendheid, zijn vergissingen, ja ondanks zijn zonden, zijn terugvallen in barbarij en zijn ronddolen
bezijden de weg van het heil, langzaam en zelfs zonder er zich rekenschap van
te geven, nadert tot zijn Schepper. Die weg naar vollediger menselijkheid
vraagt inspanning en offer: maar ook het lijden, aanvaard uit liefde tot onze
broeders, is drager van vooruitgang voor heel de mensenfamilie" (n. 79).
De mensheid in haar rusteloze ontwikkeling wordt begeleid door God. Ook in
de profane geschiedenis der mensheid is God aan het werk, en wel op een zeer
reele manier. In de opeenvolgende tijdperken van de geschiedenis nemen
Gods plannen concrete vorm aan, en iedere generatie is geroepen zich in te
schakelen in die beweging en mee te werken aan de verwezenlijking van opgaven die haar in het bijzonder gesteld worden. Daarom moet het christenvolk
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voortdurend „de gebeurtenissen, behoeften en verlangens, die het deelt met de
andere mensen van deze tijd, doorvorsen om te onderscheiden wat daarin de
echte tekenen zijn van Gods aanwezigheid of van Gods plan" (Const. Gaudium
et Spes, n. 11). Teken des tijds was 120 jaar geleden het slavenvraagstuk, in
Leo's tijd het probleem van het industrie-proletariaat. Nu in de Verenigde
Staten het vraagstuk van de rassendiscriminatie, en op wereldniveau het probleem van de wereld van de onderontwikkeling, de ondervoeding en de miserie.
De tekenen des tijds onderkennen is geen vrijblijvende bezigheid. Niemand mag
er zich aan onttrekken, en zeker niet degenen die gezag of sociale invloed
bezitten. Maar het is ook een gevaarlijke bezigheid, die de luchtballon van
onze zelfgenoegzaamheid kapot prikt. Wie de uitdaging van de tekenen des
tijds gezien heeft, kan niet met een rustig geweten neen zeggen en zijn leven in
het oude spoor voortzetten. Wie het vraagstuk van de wereldellende ziet in de
context van de steeds meer een wordende mensheid en van de overvloed van
hulpmiddelen waarover wij beschikken, is zijn rust kwijt. Hij weet dat hij zich
in moet zetten, hij weet dat hij geroepen is.
Deze onrust komt van de heilige Geest, die het aanschijn der aarde onophoudelijk hernieuwt. Als het christenvolk zijn rol in het scheppen van een rechtvaardiger wereld vergeet, wordt het gelijk aan het verschaalde zout, alleen nog
maar goed om weggegooid te worden. Hier ligt de verklaring waarom Paulus
VI, na wat Joannes XXIII en de Constitutie Gaudium et Spes er de laatste zes
jaren over gezegd hebben, toch nog een encycliek aan het ontwikkelingsprobleem wijdt. Het probleem van de onderontwikkeling is nog altijd het werk van
een betrekkelijk klein groepje experts, van een aantal idealisten, maar niet van
de massa. Er zijn nog teveel mensen en vooral teveel christenen die rustig
voortleven in hun maatschappij van overvloed en van sociaal-economische
zekerheid. De wereldarmoede is voor hen geen persoonlijk probleem; het is
voor hen niet het probleem van welks oplossing al het andere afhangt.
Het is niet zo, dat als wij weigeren ons in te zetten, dat dan de geschiedenis
wordt stopgezet. In Zuid-Afrika en in sommige zuidelijke staten van de Verenigde Staten wordt de ontwikkeling ook niet stopgezet omdat de blanke
machthebbers vinden dat de kleurlingen het nu goed genoeg hebben. De krachten die hier aan het werk zijn, zijn onweerstaanbaar. Maar of de ontwikkeling
zich voltrekt in overeenstemming met de menselijke waardigheid en gericht is
op een nieuwe samenleving waarin de beste waarden van het verleden zijn
geintegreerd; of dat in de naaste toekomst de ellende, de uitbuiting en de wanhoop van de ontrechten zich een uitweg zoeken in een revolutie die het einde
van de westerse beschaving betekent: dat hangt of van ons antwoord nu.
Dit inzicht, dat de Paus ongetwijfeld aan de in 1966 gestorven dominicaan
L.-J. Lebret te danken heeft1, verklaart op de eerste plaats de toon van urgentie
van de encycliek. Er is geen tijd te verliezen. Het verklaart ook de harde toon
van de encycliek, waardoor sommigen zich gekwetst voelen. Heeft het Westen
in de kolonien dan niet iets groots verricht? Heeft het in de onderontwikkelde
1 L.-J. Lebret, Suicide ou Survie de l'Occident? Dossier pour comprendre les problemes de
ce temps. Les Editions Ouvrieres, Paris, 1958.

858

Th. Mulder S.J.

landen niet miljarden geinvesteerd? De Paus ontkent het niet, maar „het is
maar al te waar, dat die investeringen evident onvoldoende zijn om de harde
werkelijkheid van de moderne economie het hoofd te bieden. Laat men de
economie op haar beloop, dan sleept het mechanisme ervan de mensheid naar
verergering van de ongelijkheid van levensniveau tussen de volken" (n. 8).
Evenals Rerum Novarum is de leer van Populorum Progressio fragmentarisch.
De duidelijke indeling van het document is meer schijn dan wezen. De encycliek is geen handleiding voor het ontwikkelingswerk. De analyse van de
situatie in de derde wereld in het begin van de encycliek is niet onjuist, maar
wel onvolledig. Genoemd wordt het schandaal van de onbekommerde weelde
waarin een klein aantal rijken in de arme landen leven, maar het schrikbarend
gemis aan instellingen en gedragspatronen die voor een hogere produktie
noodzakelijk zijn, wordt niet genoemd. Ook over het ontbreken van een
stabiele politieke structuur en van de meest elementaire vormen van eerlijkheid
in het bestuur wordt niet gesproken. De noodzaak van industrialisatie wordt
sterk benadrukt, maar modernisering van de landbouw, absoluut nodig om de
industriebevolking te voeden en althans een deel van de te importeren kapitaalgoederen te betalen, blijft onvermeld. De encycliek weidt daarentegen breed
uit over de tekortkomingen en de verplichtingen van de rijke landen. En
daarbij worden gevoeligheden niet ontzien. Want het Westen moet wakker
geschud worden. Het moet beseffen, dat het op de oude manier niet langer
gaat, dat er hulp geboden moet worden op veel groter Schaal dan tot nu toe.
Vooral de veroordeling van het 'liberaal kapitalisme' heeft in sommige kringen
pijnlijke verbazing gewekt. Het liberaal kapitalisme of het 'onbeteugeld liberalisme' wordt in de volgende termen beschreven: 1. het winststreven is het
essentiele motief voor de economische vooruitgang; 2. de vrije concurrentie is
de hoogste wet van de economic; 3. het privaatbezit van de produktiemiddelen
is een absoluut recht, zonder grenzen of sociale verplichtingen.
Misschien ware het juister geweest niet te spreken van het winststreven als
essentieel motief, maar van het winststreven als enig motief voor economisch
handelen en economische vooruitgang. Immers het is moeilijk zich een op de
massaproduktie van consumptiegoederen gerichte economie in te denken waarin de winst niet een essentieel motief, althans een essentiele voorwaarde is.
Vervolgens, het kapitalisme, zoals het in de encycliek wordt gedefinieerd, heeft
in Reinkultur alleen maar in theorie bestaan. Vanaf het vroegste begin speelden er in het kapitalisme buiten-economische motieven mee, waardoor het
economische mechanisme in zijn vrije werking doorkruist werd. Toch wijst
Paulus VI op zekere aspecten van het kapitalistisch stelsel, die wij in onze
voldaanheid over wat de vrije economic tot stand gebracht heeft, dreigen te
vergeten. Immers hoezeer de op het winstmotief en het marktmechanisme
gebaseerde economic de ondernemers-capaciteiten heeft gestimuleerd en de
materiele produktie omhooggestuwd, uit zich zelf streeft het stelsel niet naar
de bevrediging van de meest dringende behoeften en naar verhoging van het
welzijn van de grote massa. In het marktmechanisme van vraag en aanbod zijn
alle goederen koopwaar, is alle waarde ruilwaarde. De op het marktmechanis-
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me gebaseerde economie produceert niet wat objectief gezien het nuttigst of
het meest dringend noodzakelijk is, maar wat door de koopkrachtige vraag
verlangd wordt. Wie niet over koopkracht beschikt, staat buiten spel. En
iemands koopkracht. zijn inkomen wordt weer bepaald door de dringendheid van de vraag naar de goederen of diensten die hij heeft aan te bieden . . . .
Zo heeft de op het marktmechanisme gebaseerde economie de ingebouwde
tendens om rijker te maken wie al rijk is, om arm te laten wie arm is, en om niet
te produceren wat het meest noodzakelijk is maar wat de hoogste winst maakt.
In deze vicieuze cirkel waren de industriearbeiders gevangen in het begin van
de industriele ontwikkeling, en bevindt de landbouw zich ten dele ook nu nog.
De cirkel is doorbroken door maatregelen die, gezien vanuit het marktmechanisme, als kunstmatig moesten worden aangemerkt: overheveling van koopkracht van de rijken naar de armen, beperking van de onderhandelingsvrijheid
van de ondernemer, versterking van de positie van de arbeiders op de arbeidsmarkt. In de loop van de laatste honderd jaren zijn er zoveel modificaties in
het stelsel aangebracht (sociale wetgeving, macht van de vakbeweging, beperking van de vrijheid van eigendomsgebruik, oprichting van staatsondernemingen, maatregelen tegen unfaire concurrentie en kartelwetgeving, conjunctuurpolitiek en maatregelen ten voordele van bepaalde gebieden en bedrijfstakken
enz.), dat wij van vrije werking van het marktmechanisme eigenlijk niet meer
spreken kunnen — al is het vrije initiatief nog altijd een van de hoofdpijlers
van het systeem en al zijn we van de collectieve economie nog even ver verwij derd als het kapitalisme van honderd jaar geleden.
Te gemakkelijk zien degenen die zich gekwetst voelen door de encycliek, niet
alleen de veranderingen over het hoofd waaraan het economisch stelsel in de
loop der jaren is onderworpen, zij vergeten ook, dat deze modificaties en
beperkingen noodzakelijk waren om het kapitalistisch stelsel — of welk ander
stelsel dan ook — aan zijn eigenlijke doel te doen beantwoorden, d.i. de grote
massa te doen delen in de materiele en culturele vooruitgang en in de vrijheid
die daarmee gepaard gaat.
Dit kader van sociale en juridische beperkingen, waarbinnen in de westerse
economie het marktmechanisme bevredigende resultaten geeft, ontbreekt nog
bijna geheel waar het gaat over de internationale economische relaties. De
'bias' in het marktmechanisme om rijker te maken wie al rijk is en arm te laten
wie arm is, krijgt hier nog alle gelegenheid zich uit te werken. De rijke landen
maken zich dank zij hun hoog ontwikkelde techniek voor hun grondstoffen en
voedingsmiddelen steeds meer onafhankelijk van de arme landen, terwijl deze
laatste voor hun ontwikkeling steeds meer behoefte hebben aan de industrieprodukten van de rijke landen. Wat Paulus VI bepleit, is het scheppen van een
kader van instellingen en wetten voor de internationale economie, zoals in het
verleden geschied is voor de nationale economieen, en nu binnen de zones van
een gemeenschappelijke markt weer gebeurt, b y. ter bescherming van de landbouw. Een dergelijk kader moet het marktmechanisme zo beperken, dat de
voordelen van de handelsbeweging niet eenzijdig aan de rijke landen ten goede
komen: „zonder de krachten van concurrentie en markt of te schaffen, moet

860

Th. Mulder Si.

men ze binnen zekere grenzen beperkt houden, waardoor ze rechtvaardig en
moreel en dus menselijk worden. In het handelsverkeer tussen de ontwikkelde
en de onderontwikkelde economieen zijn de uitgangsposities en de reeele vrijheden van de partners al te ongelijk. De sociale rechtvaardigheid eist, dat de
internationale handel, wil hij menselijk en moreel zijn, tussen de partners
althans een zekere gelijkheid van kansen tot stand brengt" (n. 61).
Het is ons binnen het bestek van dit artikel niet mogelijk nader op dit punt of
de andere belangrijke punten uit Populorum Progressio in te gaan: de christelijk-humanistische visie op de ontwikkeling, de universele bestemming van de
aardse rijkdom, de leer over de niet noodzakelijke inkomsten, de programmering, het voorstel tot oprichting van een wereldfonds voor ontwikkelingshulp.
De encycliek van Paulus VI is op de eerste plaats een appel aan het geweten
van de westerse wereld, aan ieders geweten, van degenen die meer maar ook
van degenen die minder bezitten, want in het Westen zijn alien rijk. Als Marx'
voorspelling van de catastrofe van de kapitalistische maatschappij niet is uitgekomen, dan is dat niet omdat zijn analyse verkeerd zou zijn. De verklaring ligt
hierin, dat het stelsel gewijzigd is op een wijze die hij, gevangen in zijn economisch determinisme, voor onmogelijk hield. Maar in onze tijd keert de tegenstelling terug op wereldniveau. Heel de westerse wereld, inclusief de arbeiders,
inclusief de Sowjet-unie, zijn de rijken die de rijkdommen der aarde voor zich
gemonopoliseerd hebben en de groeiende meerderheid van de mensheid tot een
bestaan van economische afhankelijkheid dwingen. Honderd jaar na Marx
verkondigt Mao-Tse, dat de door Marx voorspelde ondergang nog even onafwendbaar is als toen Marx zijn theorie ontwikkelde. De catastrofe is slechts
uitgesteld. Zij zal in onze generatie plaats hebben.
Niet minder dan Mao-Tse is Paulus VI ervan overtuigd, dat de mensheid een
catastrofe tegemoet gaat als er geen diepgaande wijzigingen in het internationale economisch bestel worden aangebracht. Maar in tegenstelling tot Marx en
Mao-Tse meent hij, dat wijzigingen mogelijk zijn. De grondvraag is: wil de
westerse mensheid de wijzigingen werkelijk aanbrengen? Zijn wij bereid om
meer, veel meer te geven voor het ontwikkelingswerk? Zijn wij bereid meer te
betalen voor de produkten uit de ontwikkelingslanden? Zijn veel meer jonge
mensen dan nu het geval is bereid zich te laten uitzenden naar de ontwikkelingslanden? Zijn wij bereid druk uit te oefenen op onze regeringen om ons
meer belasting te laten betalen voor de ontwikkelingslanden? (verg. n. 47). Zijn
wij bereid in onze ontwikkelingshulp van alle politieke bijbedoelingen afstand
te doen? (n. 52). Zijn wij bereid voor onze betalingsmoeilijkheden en voor
andere binnenlandse economische moeilijkheden die met een program van
ontwikkelingshulp samenhangen, een oplossing te zoeken, zonder de arme
landen de dupe te laten worden? Er zullen honderden moeilijkheden te overwinnen zijn, maar de uitkomst ervan is de vrede. „Want de vrede laat zich niet
herleiden tot de afwezigheid van oorlog, resultaat van een altijd precair evenwicht van krachten. De vrede wordt gerealiseerd, iedere dag opnieuw, in het
nastreven van een door God gewilde orde die meer volmaakte rechtvaardigheid onder de mensen bewerkt" (n. 76).

Edward Albee
Een interview
William Flanagan

Het interview* vond plaats op een smoorhete, kleffe Fourth of July in een
zonnige kamer van Albee's kleine, aantrekkelijke buitenhuis in Montauk, Long
Island. Als men denkt aan zijn luxueus ingerichte huis in New York's Greenwich Village dan is zijn buitenhuis daarmee vergeleken een toonbeeld van
eenvoud. Met uitzondering van een fraaie nieuwe tennisbaan (waar de schrijver
een ontwapenend kinderlijke vreugde en trots aan beleeft) en een ongerijmd
groot beeld van Henry Moore dat hoog staat opgesteld op een tuinterras dat
een verrassend uitzicht geeft op zee, krijgt men door de eenvoud van het
geheel de merkwaardige indruk dat het nieuws van de geldelijke winst die zijn
werk hem bracht nog niet zo is doorgedrongen tot de toneelschrijver-thuis
in Montauk. Toch lijkt hij in zijn buitenhuis over het algemeen het meest op
zijn gemak, het meest zichzelf, het meest thuis.
Albee was ietwat slordig informeel gekleed. Hij had zich die dag nog niet
geschoren en zijn neo-Edwardiaans geknipte haar zat van de vochtigheid in de
war. Hij leek zich niet helemaal prettig te voelen, wat het weer van die middag
meebracht.
De interviewer en zijn subject zijn sinds ongeveer achttien jaar zowel vrienden
als samenwerkers, als componist en schrijver. Maar Albee's stekelige, uitgewogen en elegant geserveerde publiciteitsstijl kreeg de overhand na het stellen
van de eerste vraag — hoewel die stij1 nu en dan doorbroken werd gedurende
de loop van het gesprek.
Een van je laatste stukken was een bewerking van James Purdy's roman 'Malcolm'. Het kreeg een bijna zo volledig slechte kritiek als een stuk krijgen kan.
Afgezien van de eruitvolgende zakelijke catastrofe en het snelle ophouden van
de voorstellingen, hoe beinvloedt dit je eigen oordeel over het stuk zelf?
Ik zie dat je begint met de voltreffers. Ja, ik blijf voor al mijn stukken geloof
ik een zekere mate van enthousiasme houden. Ik word ook niet geintimideerd
door de unaniem slechte pers die Malcolm kreeg, of de unaniem goede die
sommige van de andere stukken kregen. Ik ben niet van gedachte veranderd
over Malcolm. Ik vond het prettig de bewerking van Purdy's boek te maken.
Ik had verschillende keren ruzie met de regisseur, maar dat is niets bijzonders,
ik kom gewoonlijk bij al mijn stukken uiteindelijk in een ruzie terecht. Mis* Dit interview werd gepubliceerd in The Paris Review, n. 39, fall 1966, pp. 92 - 121.
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schien met uitzondering van het korte stuk The Sandbox, dat in dertien minuten gespeeld kan worden, geloof ik niet dat jets wat ik gemaakt heb, er ooit
helemaal goed is afgekomen.
Laat een unaniem slechte kritiek niet noodzakelijk je mening veranderen, roept
ze wel vragen bij je op?
Ik kan me voorstellen dat dat zou kunnen als we in dit land een college van
critici hadden wier meningen de waarde van het kunstwerk in kwestie meer
zouden benaderen; doch maar al te vaak zie ik betrekkelijk weinig verband
tussen het kunstwerk en de onmiddellijke kritische beoordeling die het krijgt.
Elke schrijver zal wel enige aandacht moeten besteden aan wat zijn recensenten
zeggen omdat zij een beeld tonen van wat de zaal vindt van zijn werk. En een
toneelschrijver, vooral een toneelschrijver die de zaal zeer direct bij zijn werk
betrekt, misschien zou hij wel wat aandacht moeten hebben voor de aard van
de reactie van het publiek — niet speciaal om iets te leren over zijn vak, maar
dikwijls alleen maar om iets te ontdekken van de gemoedsgesteldheid van het
ogenblik van wat nog kan en wat mag, wat men slikt en wat men aanvaardt.
Wat betreft bewerkingen in het algemeen, ken je er van een Amerikaanse
toneelschrijver een die je werkeliik goed vindt?
Nee, ik ken er geen die ik goed vind. Ik heb bewerkingen gemaakt om twee
redenen; ten eerste om het gehele probleem van bewerken te bestuderen — om
te zien wat het je doet; en ten tweede omdat ik die twee boeken The Ballad of
the Sad Cafe en Malcolm zeer bewonderde en vond dat ze op het toneel hoorden; ik wilde ze op het toneel zien en had — misschien ten onrechte — meer
vertrouwen in mijn eigen bekwaamheid ze op het toneel te brengen dan in de
meeste bewerkers.
Een van de plaatselijke recensenten noemde na Malcolm's eerste voorstelling
het werk Edward Albee's 'stuk van het jaar', min of meer alsof hij wilde
suggereren dat dit een bewust doel is dat je jezelf gesteld hebt, elk jaar een stuk
produceren.
Weet je nog die spotprent van Thurber waar een man naar zijn politiehond
kijkt en zegt: „Als je een politiehond bent waar is dan je legitimatiepenning?"
Het is de functie van een schrijver om te schrijven. Sommige toneelschrijvers
schrijven een groot aantal stukken, sommigen een klein aantal. Ik probeer niet
een stuk per jaar te schrijven. Ik heb er wel eens twee per jaar gemaakt. En er
is een periode van anderhalf jaar geweest waarin ik maar een half stuk geschreven heb. Als het sommige recensenten deprimeert dat ik een veelschrijver
lijk, dan is dat zeker zoveel hun probleem als het mijne. Er is altijd het gevaar
dat er zo verdraaid veel dingen zijn die een schrijver onder de loep kan nemen
in die samenleving van ons — dingen die minder te maken hebben met zijn
artistieke werk dan met zijn kritische en esthetische omgeving — dat hij zich
misschien wet ongerust moet maken over of hij al of niet te snel schrijft. Maar
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je kunt ook zeggen dat hij er misschien zorg voor moet dragen zo veel mogelijk
stukken op het toneel te krijgen voordat de onvermijdelijke biji valt.
Wat bedoel je met de onvermijdelijke bijl?
Als je de historie bestudeert van welke toneelschrijver ook van de laatste vijfentwintig, dertig jaar — ik heb het niet over de jongens van de komedie, ik
bedoel de meer serieuze schrijvers dan lijkt het onvermijdelijk zo, dat haast
ieder van hen is aangemoedigd totdat de critici vinden dat zij de reputatie van
die schrijvers hebben opgebouwd tot een hoogte waarop die aan hun controle
ontsnapt; dan wordt het tijd om hen weer omlaag te halen. En dan zie je jets
nogal smerigs gebeuren; de schrijver merkt dat ze hem afkraken op stukken die
even goed of beter zijn dan die waar ze hem vroeger voor prezen. Veel schrijvers raken hierdoor in de war en beginnen imitaties te maken van wat ze
eerder gemaakt hebben, of ze proberen iets compleet anders te maken, in welk
geval ze door dezelfde recensenten beschuldigd worden dat ze niet meer doen
wat ze altijd zo goed deden.
Duv iv het een zaak die ze hoe dan ook verliezen moeten.
Ja. in feite heeft de uiteindelijke waardering van een stuk niets te maken met
de onmiddellijke reactie van publiek of kritiek. Een toneelschrijver moet, net
als iedere schrijver, componist of schilder, in de maatschappij een enorm persoonlijk besef hebben van zijn eigen waarde, van zijn eigen werk. Hij moet op
de allereerste plaats luisteren naar zijn eigen stem. Hij moet oppassen voor
modegrillen, voor wat je de kritische esthetica kunt noemen.
Waarorn denk je dat de kritieken gem stuk heel lieten van 'Malcolm' — een
stuk dat men simpelweg had kunnen afdoen met niet zo erg goed?
Het lijkt me dat de critici jets dwars zat. Of dat iets was wat buiten het stuk
omc.r aat. is voor mij nogal gevaarlijk om te zeggen. En de recensenten moeten
zelf maar uitmaken of hun afkeer van het stuk al of niet berust op jets anders
dan de verdiensten of fouten van het stuk zelf. Ze moeten peilen in hun eigen
ziel of zoiets.
Als je zegt dat het stuk slecht geregisseerd was —
Ik hield niet zo erg van de manier waarop men het geregisseerd heeft. Het was
het enige stuk van me — van alle stukken die ik geschreven heb — dat me
helemaal uit de hand is gelopen. Ik liet het helemaal aan de regisseur over en
hij moest uitmaken hoe het gedaan moest worden. Ik deed het bij wijze van
experiment.
Hoe bedoel je, al's' experiment?
Als toneelschrijver moet je dat een keer proberen, om te zien of er jets goeds
zit in de opvatting dat een regisseur creatief kan bijdragen, in tegenstelling tot
vertolkend.
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Geloof je dat een regisseur enige eigen scheppende vitaliteit heeft?
Ja, dat is een erg 'als-ige' vraag, zoals President Roosevelt placht te zeggen.
Ik stel me voor dat je als princiep zou kunnen stellen dat hoe beter het stuk is
hoe minder 'creativiteit' de regisseur hoeft aan te wenden.
Heb je ooit de ervaring gehad dat je merkte dat de opvatting en uitvoering
van de regisseur een zekere verheldering betekende?
Daar kan ik geen eerlijk antwoord op geven, omdat er iets heel curieus gebeurt.
Tijdens de repetities word ik zo helemaal opgeslokt door de werkelijkheid die
op het toneel aan het gebeuren is, dat tegen de tijd dat het stuk in voorstelling
gaat ik gewoonlijk niet meer zo precies het verschil zie tussen wat ik bedoelde
en het resultaat. Er zijn vele manieren om hetzelfde resultaat te krijgen.
Maar je spreekt over het geheel in de hand houden van je stukken. Laten we
zeggen dat je je een bepaalde voorstelling hebt gemaakt van hoe een bepaalde
scene op een bepaalde manier gedaan moet worden.
Ik maak me niet zoveel zorgen over welke personen rechts op het toneel staan.
Dat bedoel ik niet. Tijdens de voorbereidingen van de vroege Kazan-Williams
successen was Williams voortdurend in conflict met Kazan, en toch kwam dan
Kazan met juist dat wat het stuk uiteindelifk tot een succes maakte.
Weten we dat het beter was dan Williams' oorspronkelijke idee?
Volgens zijn eigen zeggen wel ja.
De kijk van sommige schrijvers hangt of van het succes van het uiteindelijke
resultaat. Ik sta of val liever met mijn eigen opvattingen. Maar er is een subtiel
verschil te maken tussen iets accentueren en iets verdraaien. En men moet altijd
bijzonder voorzichtig zijn, omdat de theaterwereld bestaat uit een hele troep
prima donna's, dat er niets verdraaid wordt. Ik heb zoveel stukken gezien die
ik gelezen had voordat ze gespeeld werden, waarvan ik naderhand geschrokken
ben van wat er mee was gebeurd. In een poging om ze te simplificeren en er
een commercieel succes van te maken gaan veel dingen verloren. Ik wil alleen
maar zeggen dat bij het toneel, dat een soort jungle is, men wel een beetje
voorzichtig moet zijn. Men moet niet zo onbuigzaam of zelfzuchtig zijn dat
men denkt dat elke komma onaantastbaar is. Maar tegelijkertijd is daar het
gevaar dat je de leiding verliest en tenslotte tot de ontdekking komt dat iemand
anders een stuk in voorstelling brengt en niet jij.
Waarom besloot je toneelschrijver te worden? Je schreef gedichten zonder
zichtbaar succes, en toen besloot je plotseling een toneelstuk te schrijven, 'The
Zoo Story'.
Toen ik zes was besloot ik niet dat ik een schrijver zou worden, maar met mijn
gewone bescheidenheid kwam ik tot de conclusie dat ik een schrijver was. Dus
begon ik gedichten te schrijven toen ik zes was en hield er mee op toen ik
zesentwintig was, omdat het een beetje beter werd maar niet erg veel. Toen ik

865

Edward Albee, een interview

vijftien was schreef ik 700 bladzijden van een onwaarschijnlijk slechte roman
— het is een bijzonder grappig boek waar ik nog veel van hou. Verder, toen ik
negentien was schreef ik een paar honderd pagina's van een andere roman, die
ook niet erg goed was. 1k had nog steeds de vaste overtuiging een schrijver te
zijn. En omdat ik een schrijver was, en daar stond ik, negenentwintig jaar oud
en ik was geen erg goed dichter en ik was geen erg goed romanschrijver, toen
dacht ik dat ik een toneelstuk zou proberen te schrijven, en dat schijnt wat
beter gegaan te zijn.
Wat betreft 'Zoo Story' — was het een verrassing en een openbaring voor je
dat je het zo gemakkelijk klaar kreeg, dat het zo insloeg, en dat het daardoor
zo'n succes werd?
Veel interesseert me — maar niets verbaast me bijzonder. Niet dat ik zonder
meer aannam dat het gemakkelijk zou gaan en in zou slaan. 1k ga geen
oordeel uitspreken over de voortreffelijkheid of het gebrek eraan van het stuk.
Maar het was geen verrassing voor me dat ik het geschreven had. Je moet bedenken dat ik gedurende een lange tijd gekeken en geluisterd had naar een
groot aantal mensen. Dingen in me opnemen denk ik. Mijn enige reactie was:
„Aha! zo zal het lukken, blijkbaar" Dat was mijn reactie.
Het grootste nieuws over jou op het ogenblik zal denk ik zijn het succes van de
film 'Virginia Woolf'. De keuring gat met moeite zijn goedkeuring, maar blijkbaar vond je het zelf wel goed.
Toen het stuk verkocht was aan de film was ik nogal bang voor wat er zou
gebeuren. 1k veronderstelde dat ze er Doris Day in zouden stoppen en misschien Rock Hudson. En ik was zelfs een beetje bang voor de feitelijke rolverdeling. Vooral Elisabeth Taylor. 1k was niet bang voor het idee dat Richard
Burton in de film zou spelen, maar het leek een beetje vreemd dat Elizabeth
Taylor, die voor in de dertig is, een tweeenvijftig jaar oude vrouw zou spelen.
En je hebt je ooit zorg gemaakt over Mike Nichols, de regisseur.
1k vroeg me of waarom ze een man gekozen hadden die nog nooit een film
had gemaakt en die zijn reputatie had opgebouwd als regisseur van kluchten
op Broadway, waarom ze hem uitkozen als regisseur om een film te maken
van een serieus toneelstuk. 1k geloof dat ik gevonden heb waarom: omdat hij
zich nooit bezondigd had aan dit medium. Ik had nog een aantal redenen om
niet gerust te zijn. Het is bekend hoe een manuscript dat naar Hollywood gaat
behandeld wordt. Toen ik de film zag in Hollywood, zowat twee of drie maanden voordat hij voor het eerst in vertoning ging, was ik verbaasd en bijzonder
ingenomen met de film, gedeeltelijk vanwege de opluchting, naar ik aanneem.
Maar meer dan dat, ik ontdekte dat ze geen filmtekst hadden gemaakt, dat het
het toneelstuk was, bijna woord voor woord. Hier en daar een coupure. Een
paar oververeenvoudigingen.
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Oververeenvoudigingen?
Ja, daar kom ik zo op. Ernest Lehman, aan wie ze de eer van de filmtekst
hebben gegeven, heeft ongeveer vijfentwintig woorden geschreven. Ik vond ze
zonder meer ontzettend. Dus in feite was er geen filmtekst, en daar was ik heel
verguld mee. Het was een derde van de overwinning, wat mij betrof. Dus dat
was mijn eerste opluchting — dat het stuk woord voor woord was gefotografeerd. Ik zeg niet dat het handeling voor handeling gefotografeerd is. De camera bleef niet op 12 meter van de spelers, en er werd niet vanuit een punt
gefilmd, er werd flink mee bewogen. Het geheel gedraagt zich en speelt helemaal als een film. In feite is het een film. Er zitten momentopnamen in, closeups, een heleboel dingen die je op het toneel niet kunt doen. Daarna was de
tweede verrassing voor mij, dat toen ik gezien had dat het stuk onbeschadigd
was, ik besefte dat de regisseur, Mike Nichols, niet alleen het stuk, mijn bedoelingen begreep (en goed begreep, alweer behalve een paar oververeenvoudigingen), maar hij bleek ook het gebruik van de camera en het medium film te
begrijpen, en dat alles de eerste keer dat hij het deed. Ten derde, ik was zo blij
dat Elizabeth Taylor zeer goed in staat was haar mooie-jonge-vrouw image of
te leggen en iets te doen wat veel meer was dan wat ze gewoonlijk doet in
films. En de rest van de rolverdeling was ook min of meer goed, Dennis en
Segal. Ik lig hier en daar overhoop met hun vertolkingen, maar dat is zo gering
in verhouding tot wat had kunnen gebeuren. 1k ben tot de slotsom gekomen
dat het een erg goede film is geworden.
Het schi:int over het algemeen dat de filmcritici het stuk als film beter begrijpen
dan de toneelrecensenten dat deden. Kan het zijn dat die oververeenvoudigingen waar jij het over hebt, en waar je Mike Nichols de schuld van geeft, of wie
dan ook, zorgen voor het feit dat het stuk beter overkomt?
Ik denk wel dat als je de dingen vereenvoudigt, het gemakkelijker wordt om ze
te begrijpen. Maar zonder iemand de schuld te geven zou ik zeker zeggen dat
er een oververeenvoudiging was, die ik tot zekere hoogte jammer vied. Bijvoorbeeld, iedere keer als er in het stuk iets gebeurt zowel op emotioneel als op
intellectueel niveau, dan zie ik in de film alleen maar het emotionele aspect
naar voren komen. Het verstandelijke dat er onder zit is niet even duidelijk.
In de film heb ik gemerkt dat bij de liefde-haat spelletjes die George en
Martha spelen, het intellectuele plezier in elkanders lef lang niet zo sterk doorkomt als in het toneelstuk. Heel dikwijls, en naar ik aanneem in de meeste van
mijn stukken, doen mensen iets op twee of drie niveaus tegelijkertijd. In de
film 'Who's Afraid of Virginia Woolf?' zag ik van tijd tot tijd dat een stuk of
twee niveaus waren weggevallen. Aan het eind van de film by ., bij de onthulling over het niet-bestaande kind en zijn vernietiging wordt het verstandelijke
belang van het fantasiespel niet helemaal zo duidelijk gemaakt als gekund had.
In de film is het bij lange na niet zo belangrijk als de emotionele betekenis voor
de personen. Mijn opvatting is dat ze gelijk op moeten gaan. Maar dat is
mud, geziften, zie je. Het is echt een heel goede film. Er zijn een paar dingen
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waarvan ik wou dat ze niet gebeurd waren — die enorme vergissing om
iemands stomme idee over te nemen om de handeling over te plaatsen van het
huis naar de uitspanning. Dat is het enige stuk in de film waar iemand besloot
op grote schaal te gaan werken vanwege de filmtechniek. Maar dat was nu
juist het stuk van de film dat, wonderlijk genoeg, al de filmrecensenten het
meest toneelmatig vonden.

Tussen twee haakjes, wanneer kwam de titel 'Wie is bang van Virginia Woolf?'
bij je op?
Er was een kroeg — die heeft nu een andere naam — in de 10th Street, tussen
Greenwich Avenue en Waverly Place, die had toen een naam en nu een
andere, en daar hadden ze een grote spiegel in de bar beneden in die kroeg
waar de lui graffiti op plachten te krabbelen. Een keer, ik denk zowat in 1953,
1954 — lang voordat een van ons feitelijk lets echt begon uit te voeren, — was
ik daar op een avond voor een biertje en toen zag ik „Who's Afraid of Virginia
Woolf?" op die spiegel geschreven, met zeep, neem ik aan. Toen ik het stuk
begon te schrijven kwam het weer bij me op. En natuurlijk betekent who's
afraid of Virginia Woolf wie is bang van de big bad wolf, de boze wolf . .
wie is bang het leven te leven zonder valse dromen. Het trof me als een nogal
karakteristiek universitair, intellectueel grapje.

Met het verfilmen van 'Who's Afraid of Virginia Woolf?' blillt steeds terugkomen de dikwijls herhaalde opvatting ervan als een stuk over vier homoseksuelen die, terwille van de conventie, vermomd zijn als heteroseksuelen. 1k kan
me geen publieke uitspraak of commentaar van jou herinneren over deze
interpretatie van het stuk.
Het is inderdaad waar dat een aantal van de filmcritici van Who's Afraid of
Virginia Woolf? de speculatie herhaalden dat het stuk ging over vier homoseksuelen vermomd als heteroseksuele mannen en vrouwen. Dit oordeel verscheen zo ongeveer in de tijd dat het stuk zijn eerste opvoeringen had. Ik was
erdoor gefascineerd. Ik denk dat wat me erin het meest ontstelde, twee dingen
waren: ten eerste, niemand heeft het ooit de moeite waard gevonden mii te
vragen of het waar was; ten tweede, de critici en commentatoren deden geen
poging de stelling te documenteren vanuit de tekst van het stuk. De feiten zijn
simpel: Who's Afraid of Virginia Woolf? ging over twee heteroseksuele paren.
Als ik een stuk had willen schrijven over vier homoseksuelen dan had ik dat
gedaan. Tussen haakjes, het is interessant dat toen de filmcriticus van Newsweek vermeidde dat hij wist dat het stuk geschreven zou zijn over vier homoseksuelen, ik hem toen een brief heb doen toekomen met de suggestie zijn
informatie te controleren voor hij dergelijke speculaties liet drukken. In zijn
antwoord schreef hij in feite twee dingen: ten eerste dat we allemaal weten dat
een criticus een veel beter beoordelaar is van de bedoeling van de schrijver
dan de schrijver zelf, ten tweede, dat de enige manier waarop hij met het stuk
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kon leven was het te zien als een stuk over vier homoseksuelen, waarmee hij
bedoelde dat hij het niet kon zien als een aanvaardbare studie van heteroseksueel leven. En nu ben ik er wel zeker van dat alle actrices van Uta Hagen
tot Elizabeth Taylor die de rol van Martha hebben gespeeld, compleet verbluft
zouden staan als ze zouden horen dat ze mannen gespeeld hebben.
Ik vind dat het de verantwoordelijkheid is van de critici om minder of te gaan
op, om een Hollywoodse uitdrukking te gebruiken, „waar ze mee kunnen
leven", en meer op een bestudering van het kunstwerk vanuit een esthetisch
en klinisch gezichtspunt. 1k zou zó geinteresseerd zijn in een intelligente studie,
berustend op de tekst, die stelt dat Who's Afraid of Virginia Woolf? een stuk
is over vier homoseksuelen. Het zou me jets kunnen leren over de verborgen
sintelhopen van mijn onderbewustzijn.
Ik geloof dat het Leslie Fiedler was, in een artikel in 'Partisan Review', die
vond dat als inderdaad Who's Afraid of Virginia Woolf? vier vermomde
homoseksuelen betrof, de „schok van herkenning" bij het publiek een uitermate interessant commentaar op het publiek levert. Om het heel kort te zeggen,
Who's Afraid of Virginia Woolf? is niet over vier homoseksuelen geschreven.
En men kan daar nog een ding aan toevoegen: was Who's Afraid of Virginia
Woolf? wel een stuk over vier homoseksuelen vermomd als heteroseksuelen
geweest, dan nog was de enige steekhoudende norm van kritiek die gebruikt
zou kunnen worden de vraag of zo een vrijheid om de karakters dooreen te
mengen afbreuk zou doen aan de waarde van het kunstwerk. Weer komen we
op de kwestie van de verantwoordelijkheid van de criticus om het werk te
bespreken niet op arbitraire Freudiaanse normen, maar op esthetische. Alleen
de meest groene of onzekere of domweg stomme criticus zou bezwaar maken
tegen b.v. Prousts werken, om de wijze waarop hij het geslacht van de personen
verwisselt. Het zou zoiets zijn als het afkeuren van de mannenbeelden van
Michelangelo op grond van wat men aanneemt over zijn neigingen. Dus, als er
laten we zeggen volgend jaar een stuk zou komen waar de critici in hun
wijsheid een vermomd homoseksueel stuk in zien, dan nog moeten ze eraan
denken dat het uiteindelijke oordeel over een kunstwerk, of het nu een meesterwerk is of een minder grote gebeurtenis, alleen moet slaan op het artistieke
succes en niet op Freudiaans gepuzzel.
Er zijn critici die hebben gezegd dat je stukken gewoonliik geen thema hebben.
Anderen zeggen dat je onderhand op hetzelfde thema uitgekeken begint te
raken, en nog anderen zeggen dat je met ieder stuk dapper een nieuw thema
te liff gaat.
Zowat drie of vier maanden per jaar ga ik naar mijn kamer om te schrijven.
Ik besteed er niet veel aandacht aan hoe de stukken zich thematisch tot elkaar
verhouden. 1k geloof dat dat erg gevaarlijk is, omdat men bij het theater al
genoeg zichzelf in de weg zit zonder dat men vooruit plannen maakt of zich
gaat afvragen hoe de thematische relatie is van het ene stuk tot het volgende.
Je hoopt dat je vooruitgaat, en dat je boeiend schrijft, en daarbij kun je het
beter laten, vind ik.
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Je hebt dikwijls iets gezegd dat er op neer kwam dat de manier waarop je van

muziek houdt iets te maken heeft met je schrijven voor het toneel. Kun je
lets meer over zeggen?

daar

Ik vind het erg moeilijk. Op de een of andere manier heb ik altijd met serieuze
muziek te maken gehad sinds mijn kindertijd. En ik denk wel, of liever, ik heb
het gevoel dat er een overeenkomst is — tenminste in mijn eigen werk —
tussen de structuur van een toneelstuk, de vorm en het geluid en de gedaante
van een stuk, en de ermee overeenkomende structuur in muziek. Ze hebben
beide met geluid te maken, natuurlijk, en ook met idee, thema. Ik merk dat als
mijn stukken het goed doen, ze op een stuk muziek schijnen te lijken. Maar als
ik dat duidelijk zou moeten zeggen zou ik het niet kunnen. Het is alleen maar
iets dat ik voel.
Welke toneelschrijvers van deze ti.jd bewonder je speciaal? Welke hebben je,
denk je, vooral beinvloed, en op welke manier?
De enige hedendaagse toneelschrijver die ik zonder enige reserve bewonder is
Samuel Beckett. Bij bijna al de anderen voel ik me niet helemaal lekker. Er is
een aantal hedendaagse toneelschrijvers die ik enorm bewonder, maar dat is
helemaal niet hetzelfde als door hen beinvloed worden. Ik bewonder Brechts
werk erg. En veel van Tennessee Williams. Wat van Genet. Harold Pinters
werk. Ik heb grote bewondering voor Cordells stukken zelfs al geloof ik niet
dat ze erg goed zijn. Maar wat betreft invloed, dat is een moeilijke vraag.
Ik heb honderden stukken gelezen en gezien, te beginnen bij Sophocles tot op
vandaag. Ik geloof dat ik als toneelschrijver op allerlei manieren ben beinvloed
door elk stuk dat ik ooit heb beleefd. Invloed is een kwestie van selectie —
accepteren en verwerpen beide.
In een aantal artikelen wordt de invloed — rechtstreeks of door osmose — van
het wrede toneel op jou genoemd. Wat vind je van het wrede toneel, of van de
theorieen van Artaud in het algemeen?
Laat ik het zo stellen. Zowat vier jaar geleden heb ik voor mijn eigen plezier
een lijst gemaakt van alle toneelschrijvers, de hedendaagse, door wie ik volgens
de critici beinvloed was. Het waren er vijfentwintig. De lijst bevatte ook vijf
schrijvers wiens werk ik niet kende, dus ben ik hun werk gaan lezen, en nu kan
ik inderdaad zeggen dat ik door hen ben beinvloed. De moeilijkheid is dat de
mensen die deze artikelen schrijven de onvermijdelijke overeenkomsten vinden
tussen mensen die schrijven binnen dezelfde generatie, in dezelfde eeuw, en op
dezelfde planeet, en dan stoppen ze ze in dezelfde groep.

De stelling was, dat de invloed niet per se direct hoefde te zijn via Artaud,
maar misschien, zoals ik zei, door osmose.
Ik ben beinvloed door Sophocles en Noel Coward.

Heb je aspiraties om meer te zijn dan een toneelschrijver
om een soon
volledige theaterman te zijn? Je hebt je bezig gehouden met het regisseren van

870

William Flanagan

stukken van andere schrijvers, je hebt gespeeld met het idee een musical te
maken, je hebt een libretto voor een opera geschreven, je bent een welbespraakt
vertolker geweest van het Amerikaanse toneel als institutie, en zelfs een openlijk criticus van de beroeps-toneelrecensenten.
Als je er op terugkijkt, geloof je dan dat je misschien te ver bent gegaan op een
van deze gebieden?
Ik heb mezelf zeker belangrijke schade toegebracht, hoewel niet als kunstenaar,
door de critici aan te vallen, omdat ze er niet tegen kunnen. Wat betreft mijn
bemoeiingen met de regie van de stukken van anderen, ik vind dat een plicht.
Die vereniging van toneelschrijvers die we hebben, Playwrights 66, moedigt
dertig of vijfendertig schrijvers aan. De stukken die we gespeeld hebben in het
off-Broadway theater, de Cherry Lane, en in andere plaatsen, zijn in de eerste
plaats stukken die ik wilde zien: andere mensen brachten ze niet in produktie,
dus deden wij het. Het lijkt me dat als je zelf in het geld komt te zitten, het je
plicht is om zoiets te doen. Dat is zeker geen kwestie van zelf-verheerlijking.
Ik heb bewerkingen gemaakt omdat ik er zin in had. Ik ben niet tevreden over
het klimaat waarin schrijvers in dit land moeten werken en ik beschouw het
als mijn verantwoordelijkheid hierover te spreken.
Denk je dat je wat jezelf betreft, op grond van een enkele commerciele hit in
grote still naar te grote hoogte bent getild? Voor je eigen scheppende bestwil.
Daar weet ik werkelijk geen antwoord op. Ik zou het niet weten. Als redelijk
objectieve maatstaf kun je geloof ik nemen dat mijn stukken die verschijnen,
beter zijn dan de meeste andere dingen die hetzelfde jaar op de planken komen.
Maar dat maakt ze niet noodzakelijk erg goed. De scheppende daad is, zoals
je zelf goed weet, een eenzame en persoonlijke zaak en heeft niets te maken
met publiek terrein . . . . de voorstelling van het werk dat men schept. Elke
keer als ik ervoor ga zitten om een stuk te schrijven probeer ik zo grondig
mogelijk alle implicaties uit mijn hoofd te zetten van wat ik eerder geschreven
heb, van wat ik zal schrijven, van wat andere mensen van mijn werk vinden,
het mislukken of slagen van het voorafgaande stuk. Ik zit vast aan een nieuwe
realiteit die ik moet scheppen. Op het ogenblik werk ik aan een nieuw stuk.
Ik geloof niet dat ik onder invloed van het commerciele succes van Who's
Afraid of Virginia Woolf? geneigd ben hier jets nog commercielers van te
maken. Ik geloof niet dat ik onder invloed van de kritiek-verwarring over Tiny
Alice geneigd ben dit stuk eenvoudiger te maken. Het is een toneelstuk. Ik
probeer er een zo goed mogelijk kunstwerk van te maken als ik maar kan.
Om eens even te praten over 'Tiny Alice', ik denk wel je meest omstreden stuk,
tiidens je overal gepubliceerde persconferentie op het toneel van het Billy
Rose theater, zei je dat de perskritiek het publiek had misleid tot de gedachte
dat het stuk een nieuw spelletje was: symbolenjacht ..... hetgeen tenminste
gedeeltelijk de reden ervan was dat het stuk maar zo kort in vertoning is geweest. Daartegenover heb je ook eens gezegd dat als het publiek een stuk in de
steek laat, dat of de fout is van de schrijver of van de manier waarop het werd
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vertoond. Nu je een jaar hebt gehad om erover na te denken, wat vind je nu
van dit alles met betrekking tot 'Tiny Alice'?
Ik ben het nog steeds behoorlijk eens met wat ik op het toneel heb gezegd.
lk herinner me maar steeds dat het publiek van de voorvertoningen, voordat
de critici Tiny Alice bezochten, op geen stukken na zoveel moeite hadden met
het verstaan van waar het stuk over ging; dat gebeurde pas toen de critici ze
voorschreven dat het stuk te moeilijk was om te begrijpen. Ik geloof dat Tiny
Alice heel wat doorzichtiger zou zijn geweest als ik niet de coupures had
hoeven te maken die ik gemaakt heb in de derde akte.
Als je de ervaring beziet die je had met 'Tiny Alice', het lawaai van de kritiek
en de verschillende interpretaties en de rest, als je er nu weer voor zou gaan
zitten om het stuk opnieuw te schrijven, denk je dat het er heel erg anders uit
zou komen?
Dat is onmogelijk te voorspellen. Er gebeurt iets wonderlijks. Binnen een jaar
nadat ik een stuk heb geschreven vergeet ik de ervaring van het schrijven
ervan. En ik zou het niet kunnen omwerken of herschrijven, zelfs al zou ik
willen. Tot op dat moment ben ik zo in beslag genomen door de belevenis van
dat ik het geschreven heb en de aard van het stuk, dat ik niet kan zien wat
voor fouten erin zouden kunnen zitten. Het enige ogenblik van heldere objectiviteit dat ik kan ontdekken is het ogenblik van kritische opwinding — van
zelf-kritische opwinding, als ik het aan het schrijven ben. Soms denk ik dat het
beleven van het stuk voor mij is afgelopen als ik klaar ben met schrijven. Als
het niet nodig was er mijn brood mee te verdienen weet ik niet of ik de stukken
wel zou laten opvoeren. In de twee of drie of vier maanden die ik nodig heb
om een stuk te schrijven, merk ik dat de realiteit van het stuk voor mij veel
meer leeft dan wat doorgaat voor realiteit. Ik ben oneindig meer betrokken bij
de realiteit van de personen in het stuk en hun omstandigheden dan bij het
dagelijkse leven. Deze betrokkenheid is verschrikkelijk intens. Ik ervaar dat,
als ik in de loop van de dag schrijf, ik na drie of vier uur van intens werken
een barstende hoofdpijn krijg en ermee op moet houden. Ik raak er zo hevig
bij betrokken, creatief en zelf-kritisch, dat ik ermee op moet houden.
Als het mogelijk is om itherhaupt over een algemene reactie op je stukken te
spreken, dan is het wel dat hoe overtuigend en briljant hun begin en middenstuk mag wezen, ze de neiging hebben om aan het eind te verslappen, van
richting te veranderen of eenvoudig verwarrend te worden. In mindere of
meerdere mate is dit een klacht die je over de meeste van je stukken hoort.
Misschien omdat mijn gevoel voor realiteit en logica anders is dan dat van de
meeste mensen. Je hoeft het heus niet ingewikkelder te zeggen dan zo. Sommige dingen die voor mij logisch zijn, zijn dat niet in dezelfde mate voor
andere mensen. Analytisch gesproken zouden er andere redenen kunnen zijn —
dat de stukken niet intellectueel in elkaar zitten, dat is mogelijk. Maar dan
moet je erbij bedenken dat wanneer mensen niet houden van de manier waarop
een stuk eindigt, ze er gauw toe komen het stuk de schuld te geven. Dat is ook
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een mogelijkheid. Om een voorbeeld te noemen, ik vind het niet nodig dat de
katharsis in een stuk gebeurt gedurende het stuk. Dikwijls moet het later gebeuren. Als ik een aantal keren beschuldigd ben van het schrijven van stukken
met een ambivalent slot, dan is dat inderdaad zoals ik het leven ervaar.
Gaan 'The Zoo Story' en 'Virginia Woolf' in het begin en gedurende het
grootste deel van het stuk een naturalistische weg om dan ergens tegen het eind
of te zwaaien van de nauwkeurig naturalistische toon?
Ik geloof dat als de mensen een beetje meer besef zouden hebben van wat er
werkelijk aanwezig is onder die naturalistische bovenlaag, ze dan verbaasd
zouden zijn te merken hoe vroeg de basis voor het niet-naturalistische was
gelegd. Als je werkt met een symbool in een realistisch stuk dan is het ook een
realistisch feit. Je moet verwachten van de hersens van het publiek dat ze tegelijkertijd werken op twee niveaus, symbolisch en realistisch. Maar we zijn z6
doorkneed in zuiver realistisch toneel dat het moeilijk is voor ons om op twee
niveaus tegelijkertijd te werken.
Waarom koos je de namen George en Martha? Als bii de Washingtons? Hoe
bezie je Arthur Schlesingers ontdekking dat je met die namen kennelijk een
parallel had geschreven van het Amerikaanse socio-politieke dilemma?
Er zijn van die kleine lokale en persoonlijke grapjes. Ik heb inderdaad de twee
hoofdpersonen in Virginia Woolf George en Martha genoemd omdat er in het
stuk een poging verwerkt is — het is niet het meest belangrijke punt maar het
zit er zeker in — om het slagen of mislukken van de principes van de Amerikaanse revolutie na te gaan. Sommige mensen die historisch en politiek en
socio-logisch van aanleg zijn, merken dat. In een stuk b y. — weer Virginia
Woolf — heb ik een heel oude telegrambezorger van Western Union „Kleine
Billy" genoemd — of liever „Gekke Billy". En dat heb ik gedaan omdat, zoals
meneer Flanagan zich zou kunnen herinneren, hij zelf telegrammen placht te
bezorgen voor Western Union, en hij erg oud is en Billy heet. Dat soort dingen
— er is zoveel van dat soort in de stukken. In Zoo Story heb ik twee personen
Peter en Jerry genoemd. Ik ken twee mensen die Peter en Jerry heten. Maar de
wetenschappelijke beschouwingen begonnen binnen te lopen en natuurlijk was
met Jerry in feite Jesus bedoeld . . . . wat voor het publiek veel interessanter is
dan de waarheid, naar ik aanneem.
Om terug te komen op die „niveaus van begrijpen", bij 'Virginia Woolf' betwijfelde het publiek de geloofwaardigheid ervan dat George en Martha een
aenkbeeldige noon voor zichzelf zouden hebben verzonnen.
Dat is waar. Ik heb het altijd bijzonder vreemd gevonden dat een publiek zou
weigeren te geloven dat een zeer ontwikkeld, sensitief en intelligent stel, dat
verschrikkelijk goed spelletjes over realiteit en fantasie kon spelen, niet ontwikkeld, gevoelig en intelligent genoeg zou zijn om zich een realistisch symbool
te scheppen. Om het te gebruiken waar het hun uitkwam.
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Bewust van het feit dat het een symbool was?
Wel degelqk zich bewust van het feit dat het een symbool was. En alleen maar
zo nu en dan eens even in de war, wanneer het enorme verlies en gemis dat het
scheppen van dit symbool tot een levensnoodzaak maakte hen teveel werd —
zoals wanneer ze dronken zijn bijvoorbeeld. Of wanneer ze verschrikkelijk moe
zijn.
Wat je daar zegt wordt geloof ik niet in brede kringen begrepen. Je suggereert
dus dat George en Martha zich altijd bewust zif n geweest van het feit dat ze
een spel spelen.
0 ja, altijd. Behalve dan dat het het ernstigste spel is dat er bestaat. De nietbestaande zoon is een symbool en een wapen dat ze in werkelijk elke ruzie
gebruiken.
Meer een symbolisch wapen dan een echt. Samen met de zeer echte wapens die
ze gebruiken.
Inderdaad. Hoewel ze veel te intelligent zijn om ze door elkaar te halen. Dat
is voor mij de reden waarom het verlies tweemaal zo hard aankomt. Omdat
deze mensen zich niets wijsmaken.
Ik begrijp het. Dan wil je hier dus suggereren dat de laatste akte van 'Virginia
Woolf' op geen enkele wijze minder naturalistisch is dan de twee eerste.
1k vind helemaal niet dat het stuk zich in een minder naturalistische richting
ontwikkeit.
Hoewel, misschien niet in een minder naturalistische, maar Loch zeker in een
meer ritualistische, gestileerde richting. Met de requiemmis en zo.
Doordat het overgaat in Latijn, ja. Maar dat is een bewuste keuze van George,
het lezen van de requiemmis die zo lang in het Latijn heeft bestaan. 1k hou van
het geluidseffect van de twee talen tesamen. Ik zou van het contrapunt dat Latijn
en Engels tesamen veroorzaken. Er is een ding waarover je gesproken hebt,
waar ik het land over heb. Ik heb er zelfs verschrikkelijk het land over. Sommige recensenten beschuldigen mij van een gebrek aan verstandelijk inzicht in
de derde akte van Who's afraid of Virginia Woolf, alleen maar omdat zij de
hersens niet hebben om te begrijpen wat er gaande was. En daar heb ik danig
de pest over in.

Daar kan ik inkomen. Kort geleden schreef een recensent de volgende passage:
„De heer Albee heeft bij 'Tiny Alice' erover geklaagd, dat sommige mensen
vragen gingen stellen en dat ze het stuk niet zonder meer over zich wilden laten
komen. Hij klaagt over die recensenten die de inhoud van een stuk beoordelen
en zich niet beperken tot de manier waarop het is uitgewerkt. Allebei deze
opmerkingen gaan in de richting van een opvatting die op het ogenblik erg 'in'
is — dat kunst hoof dzakelijk bestaat uit stijl, een ontmoeting tussen ons en de
figuratieve oppervlakte van een werk. Deze opvatting laat van ideeen niet veel
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meer over dan versiering, van personen niet veel meer dan een optocht, van
symbool en gevoel niet meer dan een transportband naar effecten. Het betekent
kunst verschralen tot niet meer dan een zintuigelijke response, een of andere
soort van happening. Sommigen van ons vinden deze mode-opvatting nihilistisch, niet progressief". Hiermee heeft de recensent in kwestie bijna precies een
theorie beschreven die men zo zou kunnen halen uit b y. Susan Sontag's
'Against Interpretation' of uit haar essay over still. Ik vraag me af, hoe dicht
de interpretaties die de recensent gal van jouw opmerkingen — van de opmerkingen die je, lijkt me, het meest uitgesproken gemaakt hebt op de persconferentie naar aanleiding van 'Tiny Alice' — je eigen mening hierover benaderen.
Och, deze recensent is een sofist. Wat hij gedaan heeft is een verkeerde interpretatie geven aan mijn opvattingen, aan de opvattingen van Miss Sontag, en
aan de opvattingen van de scheppende kunstenaars die het meest in aanzien
staan. Wat ik gezegd heb is, dat het naar mijn mening niet de taak van een
criticus was een stuk meer op zijn inhoud dan op zijn manier van uitwerking te
beoordelen — dat je in een soort censuur terecht kwam als je dat ging doen.
Om een extreem voorbeeld te geven heb ik gesteld dat als iemand een behoorlijk goed stuk schrijft waarin iets wordt aangeprezen waar men algemeen van
walgt, dat dan het stuk, als het goed in elkaar is gezet en behoorlijk goed geschreven, niet afgewezen zou mogen worden vanwege de wijze waarop het het
onderwerp benadert. Als het kunstwerk goed genoeg is, mag het niet becritiseerd worden vanwege het thema. Ik denk dat je dit moeilijk kunt tegenspreken. In de dertiger jaren is een hele school van kunstkritiek intellectueel in het
moeras terechtgekomen in die sociaal-realistische dagen van de agitprops. Een
stuk moest progressief zijn. Een aantal stukken van toneelschrijvers die men
toen erg waardeerde — het waren heel slechte toneelschrijvers werd hooggeprezen omdat hun inhoud intellectueel en politiek zuiver was. Dat intellectuele moeras lijkt me heel gevaarlijk. Een vorm van censuur. Je mag verschrikkelijk het land hebben aan de bedoeling waarmee een stuk is geschreven, maar
je oordeel over de kunstwaarde ervan mag niet berusten op waar het stuk over
gaat. Het kunstwerk moet beoordeeld worden naar de mate waarin het in zijn
bedoelingen slaagt.
Met andere woorden, wat jij beweert is dat een recensent uit elkaar moet
houden datgene wat hij meent dat de thematische inhoud van een stuk is, en
de mate waarin de auteur er in slaagt of niet slaagt om dat over te brengen op
zijn gehoor.
Zo eenvoudig ligt de zaak. En recensenten die op een andere manier te werk
gaan, zijn verdraaide idioten en gevaarlijke, zelfs vernietigende mensen. Ik vind
dat dit heel duidelijk is.

Je hebt gezegd dat je door het schriiven zelf op den duur de inhoud van je stuk
te weten komt. Je hebt zo nu en dan toegegeven dat je zelfs als je een stuk af
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had, geen helder idee had van de inhoud ervan. Wat moeten we daar van
denken?

Natuurlijk zal geen enkele auteur die ook maar iets waard is, zo maar gaan
zitten, een vel papier in zijn schrijfmachine doen en een stuk beginners te typen,
tenzij hij weet waar hij over schrijft. Maar toch moet het schrijven tegelijkertijd
een akt van ontdekking zijn. Dingen ontdekken omtrent hetgeen waar je over
aan het schrijven bent. Tot op zekere hoogte stel ik me voor, dat een stuk
helemaal of is in mijn geest — bij mij in ieder geval — zonder dat ik het zelf
weet, voordat ik ervoor ga zitten om het te schrijven. Dus in die zin vind ik
dat een stuk schrijven bestaat in erachterkomen wat het stuk is. Dat vind ik
altijd het beste antwoord dat ik geven kan. Het is een vraag waar ik niet de
minste achting voor heb en het lijkt me altijd beter om een afwerend antwoord
te geven op een vraag die ik beschouw als een vreselijke inbreuk op je privacy
— het soort privacy dat een schrijver voor zichzelf moet behouden. Als je het
creatieve proces te veel in detail gaat beredeneren en analyseren, heb je kans
dat het onder je vingers uitglipt en verdwijnt. Het is niet alleen heel erg moeilijk
om erover te praten maar ook gevaarlijk. Je kent het oude verhaal over — ik
meen dat het een van de fabels van Aesopus is, of misschien ook niet, of een
Chinees verhaal — over het bijzonder schrandere dier dat een duizendpoot zag
die hij niet uit kon staan. Hij zei: „Herneltje lief, het is fantastisch en verbazingwekkend hoe je kunt lopen met al die honderden en honderden poten.
Hoe doe je dat toch? Hoe krijg je ze allemaal in beweging op die manier?"
De duizendpoot stond stil, dacht na en zei: „Nou, ik begin met mijn linker
voorpoot en dan ." en hij dacht er een tijdje over na en kon niet meer
lopen.
Hoe lang gaat zo'n proces van nadenken over een stuk door?

Ik denk gewoonlijk over een stuk na tussen de zes maanden en anderhalf jaar
en alles wat daar tussen ligt, voordat ik ga zitten om het uit te schrijven.
Het d6Ordenken, of —
Erover denken. Hoewel men er mij dikwijls van beschuldigt nooit iets helemaal door te denken, denk ik erover. Ik begin niet met een idee voor een stuk

— m.a.w., een stelling om het stuk omheen te bouwen. Maar ik weet een heleboel van het karakter van de personen. 1k weet een heleboel over hun leefsfeer.
En ik weet min of meer wat er in het stuk gaat gebeuren. Maar pas wanneer ik
ga zitten om het te schrijven kom ik er precies achter wat de personen gaan
zeggen, hoe ze voortgaan van de ene situatie naar de andere. Precies de manier
waarop ze zich in die bepaalde situatie zullen gedragen om de van te voren
bedoelde resultaten te bereiken Als ik het niet op die manier zou doen,
zou ik niet in staat zijn de personen die vrijheid van expressie te geven die hen
driedimensionaal maakt. Anders zou ik een verhandeling schrijven en niet een
toneelstuk. Gewoonlijk is de manier van schrijven: gaan zitten aan de typemachine na ongeveer dat jaar van ermee bezig geweest zijn in mijn gedachten,
en ik schrijf het eerste ontwerp heel snel. Lees het over. Breng een paar verbe-
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teringen aan met potlood, b y. waar ik denk dat ik het ritme in de gesprekken
niet goed heb, en typ dan het hele ding opnieuw. En bij het overtypen ontdek
ik dat er misschien nog een of twee gesprekken in moeten. Er zullen nog een
of twee dingen gebeuren, maar niet veel. Gewoonlijk beginnen we te repeteren
met wat ik het eerst neergeschreven heb; de meeste veranderingen en beslissende keuzen zijn al gebeurd voor ik aan de typemachine ga zitten.
Zou je kunnen aangeven wat voor soort ref lecties er in je om gaan? Ontrollen
er zich hele scenes in je geest, of gaat het proces zo diep in je onderbewustzijn
dat je nauwelijks weet wat er omgaat?

Ik kom tot de ontdekking dat ik over een stuk aan het denken ben, en dat is
de eerste gewaarwording die ik heb dat er een nieuw stuk op komst is. Als ik
me bewust ben dat er zich een stuk aan het vormen is in mijn hoofd, is dat al
tot een zekere mate van ontwikkeling gekomen. Iemand vraagt b y., wat ben je
van plan te schrijven na het volgende stuk? En plotseling sta ik zelf verbaasd
als ik mezelf hoor zeggen, o, een stuk hierover, een stuk daarover — ik had er
van te voren zelfs nooit over gedacht. Er heeft dus blijkbaar een heel stuk
denkwerk plaatsgevonden; of ik dat het beste met onderbewust of onbewust
kan aanduiden, weet ik niet. Maar wat het dan ook moge zijn, het grootste
deel van het werk komt daar tot stand. En die periode kan zes maanden voortgaan of, in het geval van The Substitute Speaker, een stuk dat ik de volgende
zomer hoop te kunnen schrijven, is dit proces aan de gang geweest drieeneenhalf jaar. Van tijd tot tijd haal ik het stuk naar de oppervlakte — in rnijn
bewuste gedachten om te zien hoe het gaat, hoe het zich ontwikkelt. En als de
personen driedimensionaal lijken te worden, des te beter. Als ik over een
bepaald punt heen ben, doe ik experimenten om te zien hoe goed ik de personen ken. Dan improviseer ik en probeer de personen uit in een situatie
waarvan ik wel bijna zeker weet dat die niet in het stuk zal voorkomen. En als
ze zich dan heel gewoon en natuurlijk gedragen in deze geimproviseerde situatie en hun eigen dialoog opbouwen, en zich gedragen in overeenstemming met
wat ik denk dat hun eigen karakter is, dan heb ik het gevoel dat het stuk ver
genoeg gevorderd is om het te gaan zitten schrijven.
Is dat het moment waarop je weet dat het stuk door dit 'onderbewuste' stadium
heen is en op het punt om te voorschijn te komen?

Niet per se. Dat is wanneer ik me realiseer dat ik aan het typen ben.
Dat is Been antwoord.

Toch wel. Er is een bepaald moment om naar de typemachine te gaan. Het is
als een hond — de manier waarop een hond rondloopt in kringen voordat hij
zijn behoefte doet — een plekje, een plukje gras, hij loopt er omheen voordat
hij gaat zitten. Zo gaat het — figuurlijk om de typemachine heenlopen om te
kunnen beginnen te schrijven, en tenslotte ga je zitten. Ik denk dat ik voor de
typemachine ga zitten als het tijd is om voor de typemachine te gaan zitten.
Daarmee wil ik niet zeggen, dat er, als ik tenslotte voor mijn typemachine ga
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zitten en mijn stukken uitschrijf met een vaart die al degenen die mij niet
mogen en de helft van hen die mij goed gezind zijn tot wanhoop brengt, geen
arbeid meer mee gemoeid is. Het is hard werken en men doet werkelijk al het
werk zelt. "loch weet ik dat er toneelschrijvers zijn die zichzelf graag voor de
gek houden door te zeggen dat hun personen zo raak getroffen zijn dat die het
werk overnemen. Die bepalen de bouw van het stuk. Daar bedoelt men mee,
denk ik, dat de onbewuste geest zijn werk zo grondig heeft gedaan dat het stuk
nog slechts door de kanalen van de bewuste geest hoeft te gaan. Maar er moet
gewerkt worden en ontdekkingen gedaan. Dat is nou juist het leuke. Ik denk
dat het een soort zwangerschap is, en om deze vergelijking lets verder uit te
werken: er zijn maar heel weinig mensen die zwanger zijn die zich zeer nadrukkelijk het ogenblik voor de geest kunnen halen waarop het kind ontvangen is
— maar ze ontdekken dat ze zwanger zijn, en dat is wet de manier waarop je
ontdekt dat je aan het denken bent over een stuk.
Als je begint, ga je dan gestaag door van het opgaan van het doek tot het
einde, of spring je wat rond, nu aan de ene dan aan de andere scene werkend?
Hoe staat het met de zinnen waarover het doek valt? Werk je bewust naar het
einde van iedere akte toe?
Hoe het ook moge aflopen, ik schrijf het toneelstuk aan een stuk door — van
het punt dat ik beschouw als het begin tot wat ik beschouw als het einde. Wat
die zinnen waarover het doek valt betreft, ik veronderstel dat er wel toneelschrijvers zijn die naar zulke effectzinnen toewerken. Ik geloof niet dat ik dat
doe. In zekere zin is het dezelfde keuze die gemaakt moet worden als je je
afvraagt wanneer je met een stuk moet beginnen. En wanneer je er mee moet
ophouden. De personen hebben al een leven geleid voor het moment dat je de
handeling van het stuk laat beginnen. En hun leven gaat door nadat je voor
het laatst het doek hebt laten zakken over het stuk, tenzij je ze dood hebt laten
gaan. Een stuk is een passage tussen twee andere, die al het materiaal bevat dat
naar jouw mening nodig is voor de handeling van het stuk. Waar laat je dat
waai
ophouden? Waar de personen als het ware tot een rustpunt komen
ongeveer zoals, denk ik, de compositie van
ze als het ware willen ophouden
een muziekstuk.
Je beschouwt jezelf dus als een intuitief toneelschrijver. Wat je werkelijk beweert op het ogenblik, is dat het toevoegen van welk bepaald afgerond thema
ook aan je werk beperkingen zou opleggen aan je onderbewuste verbeeldings.vermogens.
Ik vermoed dat het thema, de karakters van de personen en de manier om van
het begin van het stuk naar het einde te komen al vastgelegd zijn in het onbewuste.
Als iemand met opzet vanuit zijn intuitie zou werken, zou dan de vorm hem
niet uit de hand lopen?
Als iemand de vorm in bedwang houdt, is dat niet met een stopwatch of een
grafiek. Hij doet dat ook weer door het aan te voelen, dus weer bij intuitie.
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Als je een stuk op deze enigszins intuitieve manier geschreven hebt, accepteer
je dan tenslotte de algemene opbouw ervan (die dan ook een openbaring voor
jezelf zal zijn), of begin je nog eens opnieuw en herschriif en herzie je het stuk
met de gedachte er een definitieve vorm aan te geven?
Ik heb er toch wel vertrouwen in dat het er in een goede vorm uitkomt. Merkwaardigerwijze waren de enige twee stukken waar ik veel in herzien heb, twee
bewerkingen zelfs ofschoon de vorm ervan bepaald was door de originelen.
In mijn eigen stukken zijn de weinige veranderingen, afgezien van het weglaten
van een gesprek of het invoegen ervan (als ik de indruk had dat ik te Lang op
een bepaald punt bleef hameren of iets niet duidelijk genoeg gemaakt had)
van zeer ondergeschikt belang; maar ook al waren ze niet erg belangrijk ik
had te maken met het gebrek aan talent van de spelers of de onwil van de
regisseurs om mijn opvatting te volgen — ik heb er altijd spijt van gehad.
Je vroegere werk, van 'The Zoo Story' tot 'Virginia Woolf', heeft je heel snel
internationaal erg beroemd gemaakt, zelfs ofschoon nu met achtendertig —
Zevenendertig.
Als dit interview gepubliceerd wordt, zul je achtendertig zijn — je overigens
beschouwd zou worden als een jong opkomend auteur. Voel je deze grote
reputatie, ondanks al het plezier dat het je ongetwiffeld doet en de financigle
onbekommerdheid die je erdoor gekregen hebt, als een bedreiging voor de
groei van de jonge toneelschriiver?
Kijk eens, er zijn twee dingen die een toneelschrijver kan hebben. Succes of
mislukking. Ik stel me voor dat allebei hun gevaren meebrengen. Ongetwijfeld
is het gevaar bekeken te worden met onverschilligheid of vijandigheid ontmoedigend, en het is mogelijk dat succes — het geaccepteerd worden, als het te
snel, te vreselijk snel gaat — het hoofd van sommige mensen op hol kan
brengen.
Ik dacht niet zozeer aan het effect dat die dingen op jou persoonlijk zouden
hebben. Aansluitend op wat je eerder gezegd hebt, schijnt het dat er een bepaalde trend gevolgd wordt in het Amerikaanse toneel, hoewel niet uitsluitend
in het Amerikaanse toneel, am nl. nieuwe toneelschrifvers tot een enorme roem
te brengen en dan na verloop van tijd, volkomen willekeurig bepaald, komt de
behoefte om ze een kopje kleiner te maken.
Ach, de werkelijke beslissing over succes of mislukking ligt ergens tussen
vijfentwintig en honderd jaar na datum. En als de toneelschrijver sterk genoeg
is om zich te houden aan een redelijke objectiviteit zowel tegenover vijandigheid als lof, dan zal hij zijn werk doen op de manier waarop hij het toch
gedaan zou hebben.
Aangezien ik het nogal een imbeciele vraag vind am aan een schrijver te vragen
wat hij als zijn beste werk of zijn meest belangriike werk beschouwt, kan ik je
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tnisschien deze vraag stellen: met welk van je stukken voel je je het meest verbonden?

Natuurlijk het stuk waar ik nu aan bezig ben.
Ja, maar dat niet meegerekend.

Dat kan ik je niet zeggen.
Is er niet een waar je een geweldig zwak voor hebt?

Ik ben erg gek op The Sandbox. 1k vind het zonder meer een mooi, goed, volmaakt stuk.
W at het stuk betreft dat je

1214

aan het schrijven bent ....

A Delicate Balance, daar ben ik nu aan bezig. Dan The Substitute Speaker, en

dan in een of andere volgorde drie korte stukken, plus een stuk over Attilla,
de Hun.
Je hebt het over drie korte stukken. Heb je nog enige plannen om met een of
ander stuk off-Broadway to gaan?

Nou, als ik zie hoe de kritische reacties op mijn stukken de laatste paar jaren
gegaan zijn, zou ik daar wel eens spoedig kunnen terechtkomen.
lk bedoelde meer je eigen vriie keus dan noodzaak.

Daar had ik het ook over.

Gesprek met Vic Lentils
Ludo Bekkors

Is uw reeks beelden Het Schaakspel ontstaan uit een belangstelling voor het
schaken?
Nee, helemaal niet. De manier waarop ik op die idee gekomen ben, is doodsimpel. Voor mijn galerie in Zwitserland moest ik, samen met andere kunstenaars, een tentoonstelling maken van het meubel als kunstvoorwerp. De een
moest een tafel maken, de ander een kast of een bed; mij werd een stoel
gevraagd. Maar wat kun je van een stoel maken? Goed, ik dacht, ik zal er een
mens-stoel van maken, een stoel die verbonden is met de mens, zodat de
compositie een geheel vormt. 1k ben uitgegaan van een echte stoel, heb er de
poten afgeslagen en er de paten van een vleugelpiano voor in de plaats gezet.
Op die stoel heb ik dan een figuur opgebouwd; ik zette er een klokkekast op en
dat werd voor mij een soort koningin. Dat was de eerste figuur, de eerste
stoel-mens. Toen die klaar was, vroeg ik me af: waarom er geen tweede naast
zetten? Zo is de koning ontstaan, en toen de koning en de koningin er waren,
kwam de vraag op: waarom nu geen schaakspel? Zo is het begonnen.
Zoals in een echt schaakspel zijn er 32 stukken. Waarom zijn de witte stukken
niet gelijk aan de zwarte?
Juist omdat ik er niet aan dacht een echt schaakspel te maken. Daar heb je
niks aan. Elk stuk apart is een beeld, telkens een ander model. leder stuk
afzonderlijk is een sculptuur.

U bent begonnen met de zwarte partij. De witte partij lijkt veel agressiever.
Komt dat omdat er gaandeweg meer jacht in is gekomen?
Naarmate het werk vorderde, ben ik rijper geworden, heb ik meer doorzicht
gekregen in de beelden. Als de tweede reeks agressiever is, ik weet het niet, dan
is dat wellicht te verklaren door het feit dat de twee reeksen tegenover elkaar
gedacht werden. Het is een soort gevecht. Je mag niet het gevoel krijgen, voor
stilstaande stukken te staan; het moet de indruk geven van een aan de gang
zijnd gevecht. Daarom verschillen ook alle stukken van elkaar: om er meer
actie in te leggen.
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Hebt u er ook een diepere betekenis aan willen geven
spel?

of

was het vooral een

Men zegt van mij altijd, Marc Callewaert heeft dat 7 - 8 jaar geleden al gezegd,
dat mijn werk nogal speels is. Misschien is dat waar. Maar dat wil niet zeggen
dat ik Het Schaakspel gemaakt heb om speels te doen. Ik denk eerder dat ik
sarcastisch ben, met een achtergrond van, ja . . . . van wat? Op het eerste
gezicht zou je denken: die man heeft in dit werk zowat van alles gelegd: er is
iets plezierigs aan, er zit sarcasme in, ook cynisme. De diepere zin haal je er
echter pas achteraf uit. Je voelt iets anders op je afkomen, het mysterie gaat
een rol spelen. Een soort dreiging ook. Maar de 'diepere zin' van een werk,
wat is dat?

De toeschouwer voelt zich in ieder geval sterk gantrigeerd, vooral door de
hoofdfiguren.
Luister, ik zal eens jets interessants vertellen. Mensen die me oppervlakkig
kennen, denken dat ik een 'plezanterik' ben, dat ik graag lath. Dat is ook wel
zo, maar de mensen mispakken zich altijd aan mij wanneer het op ernstige
dingen aankomt. Dan denken ze nog altijd dat ik die 'plezante' ben, en dat is
juist niet waar. Dan staan ze verbaasd dat ik tot ernstige dingen in staat ben.
Wel, ik geloof dat dat in mijn werk terug te vinden is. Het mysterie ben ik en
dat herken je in mijn werk. 1k ken mezelf niet eens, hoe zou een buitenstaander
me dan kennen?

W at drifit u tot zo'n omvangriik werk waarvan u toch weet dat u het niet
makkelijk kunt verkopen?
Een kunstenaar die jong is, is nalef; hij meent dat hij grote meesterwerken
maakt en aan verkopen denkt hij niet. Zo ben ik altijd gebleven. Als ik in het
begin van mijn carriere geen grote dosis naiviteit had gehad (ik heb die nog
altijd), zou ik nooit jets groots gemaakt hebben. Dan was ik voortgegaan met
het schilderen van landschappen en met het verkopen daarvan, daar was ik
tenminste zeker van. Maar ik heb me nooit afgevraagd: ga ik dat verkopen,
gaat dit werk naar die verzamelaar of dat museum? Ik geloof dat dat mijn
geluk geweest is als kunstenaar. Je mag ook niet vergeten dat ik laat vertrokken ben, ik was veertig voor ik jets verkocht.

Hoe lang hebt u aan Het Schaakspel gewerkt?
1k ben begonnen in april '65, in maart '67 is het klaar gekomen. Twee jaar dus.
Dat wil niet zeggen dat ik er alle dagen aan gewerkt heb. Tussendoor ben ik
ook al eens een maand aan iets anders bezig geweest.

Wordt dat op de duur geen obsessie? Was het geen opluchting toen het eindelijk af was?
Dat wil ik geloven, dat ik blij ben dat het af is. Op de duur wordt het een
nachtmerrie. Ik kan die stukken hier niet meer zien staan, ik wil ze buiten
hebben. Maar het is een gevecht dat je aangaat, een kwestie van winnen of
capituleren. Een gevecht, zoals een schaakspel een gevecht is.
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Is een 'marchand' een steun voor een werk van deze omvang?
Neen, waarom zou dat? In mijn geval in ieder geval niet. De laatste jaren heb
ik altijd goed verkocht. Ook zonder 'marchand' zou ik een werk als dit gemaakt hebben. Geen enkele galerie of geen enkele verzamelaar kan mij tegenhouden, ik maak wat ik wil. Dat ben ik trouwens met mijn 'marchand' duidelijk overeengekomen: ik mag maken wat ik wil. Misschien zal de galerie later
een steun zijn, dat hoop ik tenminste. Op het ogenblik echter niet.
Met Het Schaakspel hebt u zich volledig op het terrein van de sculptuur begeven. Maar u bent begonnen als schilder. U hebt zelfs landschappen geschilderd,
zegt u. Echt?
Ja, echt. En al zeg ik het zelf, ze waren niet slecht. Nooit gezien?
En daarna? Op een tentoonstelling in Antwerpen, enkele jaren geleden, was tot
ieders verbazing een groot schilderii van Vic Gentils te zien: de Berg Tabor.
De meeste mensen weten niet dat ik geschilderd heb. Toen ik schilderde, heb ik
ook weinig tentoongesteld, ik had weinig contact met kunstenaars en verzamelaars. Ik was opgesloten en dat maakte dat men weinig van mij wist. Maar ik
heb alle ismen doorlopen, zoals normaal alle jonge artisten doen. Van het
landschap ben ik overgegaan op het portret, dan zijn de stillevens gekomen,
de naakten, maar ik was nooit tevreden. Ik ben naar iets nieuws gaan zoeken:
in 1954 of '55, ik weet het niet juist meer, begon ik reliefs te maken met gesmolten fonoplaten. Daarna heb ik grote koperen constructies gemaakt, die ik in de
tuin plantte. Niemand heeft dat gezien, maar ik heb er wel foto's van. Daarna
ben ik opnieuw gaan schilderen, zo'n beetje abstract, maar dat lag me niet,
ik voelde dat ik terug naar het figuratieve moest en het resultaat was o.m. die
Berg Tabor, die ik instuurde voor de wedstrijd van Pro Arte Christiana1. Op
het moment dat ik de prijs kreeg, was ik besloten niet meer te schilderen.
Hoe dat komt, weet je niet, maar je voelt dat er geen toekomst in zit, of je wilt
helemaal iets anders. Er zat in de schilderkunst voor mij niet genoeg kracht.
Ik gooide alles ondersteboven en begon helemaal van voorafaan opnieuw.
Met ijzerwerkjes, die me ook niet bevredigden. Van de ijzerwerkjes opnieuw
wat geschilderd; van dat schilderen naar schilderen op hout, en helemaal niet
tevreden, de wanhoop nabij; dat beschilderd hout verbrand, dat was dan het
laatste: de verf van het hout wegbranden, en zo zijn de verbrande latten ontstaan. Van verbrande latten werden het schilderijenlijsten, van lijsten piano's,
boten, en zo voort tot waar ik nu sta.
Met de piano's bent u het meest bekend geworden.
Ja, maar dat is, volgens mij, niet mijn voornaamste werk. Dat zijn de kathedralen, de lijsten, de triptieken, de sarcofagen, enz. De piano's waren op zichzelf wel een vondst, knap en al wat je wilt, maar ze misten de kracht van het
verbrande hout. Dat vind ik tenminste.
1 Pro Arte Christiana : eerste grote kerstprijs voor religieuze kunst, 1958. Thema: Christus
en zijn apostelen.
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Velen hebben beweerd dat u zijdelings gekeken had naar het werk van de
Amerikaanse Louise Nevelson.
Het spijt me voor de mensen die dat dachten, ik moet ze teleurstellen. Als ik
Nevelson had nagebootst, dan had ik geen verf verbrand op hout. 1k heb voor
de eerste keer van Nevelson horen spreken toen ik bij galerie Smith in Brussel
exposeerde en toen was ik al met piano's bezig. Nee, ik heb niet gekeken naar
Nevelson. Maar zelfs als ik dat wel had gedaan, dan vind ik dat nog geen
doodzonde: alleman komt van iemand.
U bent nu bijna 48 jaar. Hoe is het te verklaren dat tien jaar geleden bijna
niemand u kende?
1k geloof dat dat een algemeen verschijnsel was, dat ik daarop geen uitzondering maakte. Voordat de groep 58 in het Hessenhuis 2 bijeenkwam, kende ook
niemand die artisten. Een of andere was lokaal wel wat bekend, niemand
echter in het buitenland. Maar de tijd was rijp om een groep te stichten, om
daar bij aan te sluiten, wat te discussieren, en wie de kracht bezat, kon van
daaruit naar buiten treden. Enkelen zijn daarin geslaagd. Van de hele groep
hoor je niets meer, ze zijn allemaal verdwenen. Dat was het werk van de tijd,
denk ik.
Het is toch jammer dat u zolang hebt moeten wachten.
1k vind dat normaal.
Geen spijt dus van de zwarte jaren die u hebt gekend.
0 nee. 1k vind dat heel normaal. Je kunt toch niet willen dat je vanaf je 25e
jaar een groot succes zou kennen.
De jongere kunstenaars verwachten dat nochtans.
Dat is verkeerd. Zij houden dat vijf, misschien tien jaar vol en dan is het afgelopen. Dan lopen ze met hun kop tegen de muur. Want zij hebben geen achtergrond, geen bagage. Succes hebben is niet moeilijk. Maar succes blijven hebben, nee. De carriere van een artist is niet, vijf of tien jaar succes hebben, het
is heel je leven vechten. Alle dagen zit ik met de angst of het wel goed zal zijn.
Vroeger hebt u eens gezegd: iedere morgen als ik wakker word, ga ik met
angst naar mijn atelier, want het zou eens kunnen gebeuren dat ik op een dag
ontdek dat het afgelopen is.
Ja, dat is immers mogelijk. 1k denk dat ieder kunstenaar die eerlijk is met
zichzelf, met die angst moet zitten. Wie dat gevoel niet kent, weet niet waarover het gaat; die moet dan ook geen angst hebben.
2 G 58 was een groep van jonge kunstenaars die gesticht werd in 1958 te Antwerpen onder
leiding van kunstcriticus Marc Callewaert en die enkele jaren geleden ontbonden werd. De
groep was gevestigd in het Hessenhuis, een gebouw met historische waarde omdat het in het
verleden diende als pakhuis voor koopwaren die in de haven binnenkwamen door bemiddeling van de Hesse-Natie. G 58 heeft van dit massieve gebouw jaren lang een vesting van
hedendaagse kunst gemaakt door het organiseren van opmerkelijke tentoonstellingen die tot
ver in het buitenland bekendheid verwierven.
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Gelooft u dan aan inspiratie?
Ik begrijp nog altijd niet wat inspiratie is. Ik moet altijd lachen met artisten die
met gefronste wenkbrauwen rondlopen en met de vraag: wat gaan we vandaag
doen? en die over theorieen liggen te zeuren, welke kleur ze gaan gebruiken
en zo. Ik vind dat allemaal flauwe kul. Ofwel ben je zelf de inspiratie ofwel
heb je 't niet. Inspiratie gaan zoeken of hopen dat je ze krijgt, dat bestaat niet.
Kunst kun je niet beredeneren, kunst heb je, dat ben je zelf. Een wielrenner die
het niet in zich voelt dat hij goed gaat rijden, heeft zichzelf toch ook niet te
bevelen: vandaag moet ik goed rijden. Dat is ongeveer hetzelfde, geloof ik.

Wat is het dan waar u bang voor bent dat het ooit eens op zou houden?
Dat je uitgeput raakt, dat je niets meer aanvoelt. Aanvoelen, dat noem ik
inspiratie. Je kunt dat moeilijk uitleggen. De bron is de kunstenaar zelf.

Wat is voor u de betekenis van de groep G 58 geweest? Was het voor u belangriik dat die groep bestaan heeft?
Heel belangrijk. Dat was voor mij het eerste contact met andere artisten, en
vooral: het stelde me in staat, me met anderen te meten. Ik heb daar een
geweldige schok gekregen: ik stelde namelijk vast dat ze in hun werk allemaal
op elkaar geleken. Ze waren allemaal abstract, ze verschilden een beetje van
kleur misschien, maar het was tenslotte een familie. Er was er geen enkele bij
die me iets kon leren. Dat heeft me geweldig aangegrepen: ik wilde niet verdrinken met die groep kunstenaars. Ik heb dus alles helemaal omgegooid, zoals
ik al zei. Voor mij was dat winnen of vallen. Zij die het met mij gedaan hebben, zijn eruit gekomen. Zij die het niet konden, zijn verdwenen.

Toen u met reliefs, piano's enzovoort, dus eigenlijk met assemblages begon te
werken, voelde u zich toen nog schilder?
Ik heb mij altijd schilder gevoeld. Nu nog.

Zelfs in Het Schaakspel?
Ook in Het Schaakspel zie ik nog altijd de schilder. Het is altijd een zekere
kleur die me iets doet maken. Hoe zal ik dat uitleggen? Een stuk hout dat ik
vastneem, daarvan zegt de kleur me iets. Niet uitgesproken de vorm, maar de
kleur spreekt me het meest aan. Construerend met de kleur van het hout, maak
ik iets. Ik ben altijd een schilder gebleven en ik zal nog wel eens opnieuw gaan
schilderen. Ik heb het trouwens al gedaan, op hout. Ik beschouw me dus helemaal niet als een beeldhouwer. Ik weet niet wat ik ben: ik maak dingen, voorwerpen. Het is niet te verwachten dat ik ooit in steen zal kappen, zoals een
echte beeldhouwer; dat kan ik niet en ik heb er geen zin in. Maar dat is er met
mij gebeurd: ik was tegen de schilderkunst van die tijd (van de groep G 58, en
daarvoor en daarna) en tegen de beeldhouwkunst van die tijd en ik wilde iets
anders brengen. Nu moeten jullie maar zeggen of ik geslaagd ben of niet. Daar
kan ik zelf niets van zeggen.

warte koning

de verheerlijking vun christus op de berg thabor, 1958

retabel, 1965

piano relief, 1963
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U bent niet erg geporteerd voor de abstracte kunst?
Nee.
De villtig jaar abstracte kunst hebben toch een welbepaalde rol gespeeld.
Dat natuurlijk wel, zij heeft ook vijftig jaar bestaan. Maar met de abstracte
kunst is het absoluut gedaan, haar rol is uitgespeeld. Daarom juist vond ik het
zo verkeerd, dat er in 1958 kunstenaars waren die toen misschien voor de
eerste keer van hun leven over abstractie hoorden en er meteen epigonen van
werden. Instinctief heb ik aangevoeld dat dat verkeerd was. Daarom was ik
ertegen. Maar de weg terug naar het figuratieve was ook niet mogelijk. Ik
moest dus met iets anders komen. Daarom ben ik helemaal opnieuw begonnen
van het begin.
Voelt u zich misschien sterker verwant met de expressionisten?
Daar is in mijn werk misschien jets van terug te vinden, maar ik denk dat ik
toch meer aanleun bij de surreelen. Ik bedoel niet helemaal de surrealisten,
maar toch in die zin meen ik jets te vertellen te hebben. Onder de surrealisten
spreken vooral Magritte en Delvaux me aan; ik ben een groot bewonderaar
geweest van de Chirico, Max Ernst vind ik 'n geweldige, ook Wols en wie nog?
Miro bijvoorbeeld, als je dat een surrealist kunt noemen.
Matta?
Nee, daar moet ik niets van hebben. Daar is voor mij iets vals aan, jets bornbastisch. Dat vind ik geen echte.
De Chirico nu niet meer?
Zijn laatste werk zeker niet. In zijn oudere werk blijft hij voor mij een van de
groten.
De metafysieke inslag ervan?
Ja, daar heb ik trouwens sterk van onder de invloed gestaan, toen ik jong was.
Ook van Picasso ben ik een tijd weg geweest.
Welke kunstenaars hebben volgens u de eerste helft van de twintigste eeuw het
sterkst gemarkeerd?
Ik wil wel een paar namen opnoemen van kunstenaars die ik fantastisch vond.
Van Gogh was mijn eerste ontdekking. Daarna Rik Wouters. Hoe dat mogelijk
was, begrijp ik nog altijd niet, want nu vind ik aan Wouters niets meer, tenminste als schilder. Hij is wel een beeldhouwer, maar geen schilder, als schilder
weegt hij te licht. Na Wouters heb ik de surrealisten ontdekt. Max Ernst bijvoorbeeld vind ik een fantastische kunstenaar, ook in zijn beeldhouwwerk.
Verder Miro, Klee, dat ook is voor mij een grote ontdekking geweest, en zo
ben ik gaandeweg terug naar onze Belgen gekomen. Permeke heb ik altijd een
geweldige gast gevonden, nu nog. Zo tot Delvaux en Magritte. Die hebben mij
geschokt. Onder de beeldhouwers zijn er verschillende geweest die me jets
gezegd hebben: Arp, Lardera, die veel invloed op mij gehad heeft toen ik met
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mijn experimenten bezig was, en zo tot Kemeny. Ook het contact met de
Afrikaanse kunst, die ik in 1955 of zo heb leren kennen op een grote tentoonstelling te Antwerpen, heeft in mij wel iets teweeggebracht. Tot wat die mensen
in staat zijn!

Kende u het originele werk van de kunstenaars die u noemt of alleen maar
reprodukties?
Eerst de reprodukties natuurlijk, pas later heb ik het originele werk gezien.
Soms viel dat tegen, zodat ik zei: heb ik me daar zo voor opgewonden en moe
gemaakt? Ook van de Vlaamse primitieven heb ik veel geleerd, ik heb ze
dikwijls gekopieerd in de musea. Dat kopieren heeft me veel bijgebracht. Er
zijn jonge artisten die denken dat ze dat niet nodig hebben. Als ik ze een raad
mag geven: kopieren. Dat is de beste leerschool. Zo leer je niet alleen hun
technieken kennen, maar ook het waarom en de geestesgesteldheid van die
tijd.

Is volgens u een academie belangrijk?
Ja, absoluut. Ik heb zo vaak ondervonden dat die zogenaamde autodidacten,
die slechts op een vondst belust zijn, wanneer het er echt op aankomt, niet
meer weten waar ze staan; ze hebben geen bagage en ze stranden. Ik beweer
niet dat dat met iedereen gebeurt, maar er zijn er heel veel in dat geval. Ik zou
u verhalen kunnen vertellen van jongens die heel handig waren om lets te
maken in verf en daar dan mee in het publiek kwamen, werk dat prettig was
om te zien, mooi zelfs, maar dat niets te maken had met kunst; eens dat het
ernst wend, stonden ze in de hoek. Je moet een basis hebben, iets om van uit te
gaan. Ik geloof niet aan toeval of geluk in de kunst. Het is te moeilijk. Er
komt teveel bij kijken.

U hebt gewerkt volgens de klassieke methode, met de klassieke middelen, en
met afvalprodukten en dergelijke. Is er een verschil tussen die twee werkwijzen?
Voor mij niet. Een kunstenaar kan voor mijn part werken met alles wat hij
wil, als het resultaat maar goed is. Op het ogenblik zijn afvalprodukten, allerlei
materialen, voor mij het beste middel om me uit te drukken, ik voel dat zo
aan. Daarstraks heb ik over kleuren gesproken. In die oude materialen zit ook
kleur. Was dat niet zo, dan had ik er nooit mee gewerkt: ik ben nog altijd een
schilder.

Als u dus vroeger uw piano-assemblages hebt gemaakt met de gekleurde vilten,
dan was dat omdat u met de traditionele middelen niet hetzelfde resultaat kon
bereiken?
Dat weet ik niet meer. Ik geloof dat ik dat wel met verf had gekund, maar ik
vond het Coen interessanter, met vilt te werken: dat was ook tastbaar en ik kon
er lets mee opbouwen. Bovendien, schilderen was ik al twintig jaar beu en dat
nieuwe materiaal leek me een uitkomst.
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Tekent u nog?
Nee, maar ik ga er opnieuw mee beginnen. 't Komt dichter en dichter. Maar
ik heb zolang gewacht omdat ik niet naar buiten wil komen met jets wat duizenden andere tekenaars net eender kunnen.
Met tekenen bedoel ik ook vingeroefeningen.
Dat heb ik in jaren niet meer gedaan. Wel nu en dan eens geprobeerd, en dan
sta je verbaasd wat je kunt realiseren. Maar het gaat nu terugkomen.
U hebt al een paar keer in Nederland tentoongesteld. Hoe is de toestand van
de kunst daar in vergeliiking met Belgie?
In Nederland is het heel slecht. Volgens mij is hun hele systeem, om de kunstenaars te steunen via de overheid, verkeerd opgezet. Die jongens worden têveel
gesteund en zij moeten aan de overheid rekenschap geven, dat maakt dat ze
zich geprangd voelen in een keurslijf. Ze zijn niet vrij.
Van de andere kant hebben de Nederlandse kunstenaars kansen die jullie niet
hebben.
Die wij materieel niet hebben, ja. Maar bij ons komt het talent spontaan te
voorschijn. Het is misschien ook de geaardheid, ik weet het niet. Maar ik stel
vast dat er in Nederland toch niet veel gebeurt.
Hoe werd uw werk in Nederland ontvangen?
Heel goed. Fantastisch zelfs. Mijn eerste tentoonstelling van formaat heb ik in
Nederland gehad, in Schiedam.
Welk land is volgens u het boeiendst op artistiek gebied?
De meesten zullen daar op antwoorden de Verenigde Staten, anderen Engeland, omdat er daar zoveel 'hits' of 'toppers' zijn. Maar ik geloof niet aan een
'top-hit', dat is slechts van korte duur. Wel zijn er in Engeland enkele grote
schilders. In Belgie zijn er enkele belangrijke relief-mannen of beeldhouwers,
ook onder de jongeren die aan bod gaan komen. In Frankrijk zie ik op het
ogenblik niets. Amerika, dat kennen we: de Pop-Art, die volgens mij reeds aan
't verdwijnen is. Ik heb er trouwens nooit honderd procent in geloofd. In het
begin dacht ik: he, dat heeft wel iets van een revolutie, maar wat ik later heb
gezien, is me zo tegengevallen. Ze weten het eigenlijk niet meer. Bijna alles wat
je in New York te zien krijgt, is sex, en wat gaat er na de sex komen? Nee,
voor mij is dat Been zware kunst. Ik bedoel niet dat kunst zwaar moet zijn,
maar dit weegt helemaal net door, er is niet genoeg inhoud. Want om het
vijftig jaar lang vol te houden zoals de abstracte kunst heeft gedaan, is er iets
meer nodig.
Waar denkt u dat de kunst naartoe evolueert? Is de abstracte kunst een straatje-zonder-eind en keren we terug naar wat we vijf tig jaar geleden verlaten
hebben?
Nee, de figuratie die overal weer opduikt, is een andere figuratie, ze heeft niets
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te maken met de vroegere. Dat we terugkeren, dat geloof ik niet. Als ik eventjes profeet tracht te spelen: ik denk dat we gaan evolueren naar het zuivere.
Ik bedoel, al die experimenten die er alle dagen gebeuren, gaan een einde
nemen; enkele van die talrijke artisten zullen er overblijven, die de weg zullen
wijzen. Maar of dat figuratief, koud abstract of surrealistisch zal zijn, ik weet
het niet. Het gaat in ieder geval, volgens mij, altijd ergens de figuratieve kant
op. Maar het experimentele zal een eind nemen, het spelen in de kunst zal
afgelopen zijn. Je kunt geen twintig jaar lang happenings blijven doen, op uw
hoofd staan en zeggen: dat is de kunst. Of een autoband in tweeen snijden en
zeggen: boem, voila, dat is het. Die dingen zijn vijftig jaar geleden al gebeurd.
Denkt u niet dat we evolueren naar een integratie van de kunsten? Dat de
architectuur zelf een soort sculptuur zal worden?
Op een voorwaarde: dat de kunstenaar zelf architect mag spelen, anders niet.
Er zal nooit een overeenkomst zijn tussen de architect en de artist. Mar geloof
ik niet aan.
lk stel u die vraag omdat uw reliefs een ernstige basis zouden kunnen vormen
voor een dergelijke integratie.
Maar dan zal ik de architect moeten zijn. En niet omgekeerd. Een overeenkomst architect - kunstenaar is nooit te bereiken. In onze tijd toch niet. Vroeger
heeft men dat gekund. Met mensen zoals Henry Van de Velde bijvoorbeeld.

Teilhard de Chardin en Marx
Zin van leven en geschiedenis
Roger Garaudy

Heel het werk van Teilhard de Chardin staat in het perspectief van de stelling,
dat de wereld en de geschiedenis een zin hebben. Dit is zowel het uitgangspunt
als het convergentiepunt van zijn ervaring als wetenschapsmens, van zijn geloof
als christen, van zijn behoeften als man-van-de-actie. Iedere poging om de zin
van wereld en geschiedenis uitsluitend af te leiden uit de noodwendigheden van
de actie, of uit het geloof, Of uit de wetenschappelijke ervaring, mondt fataal
uit in een dodelijk dogmatisme. Teilhards genialiteit bestaat er juist in dat hij
deze afschutting heeft trachten te doorbreken.
Sinds de eerste grote wetenschappelijke ontdekkingen van de Renaissance is
de mens gaan twijfelen aan de zin van wereld en geschiedenis. In enkele prachtige bladzijden heeft Teilhard beschreven hoe de angst in hem 'opstuwt': hij
voelt zich verloren in de onmetelijkheid van het heelal en bevangen door een
vitale duizeling. De traditionele visie van de middeleeuwen had hem vertrouwd
gemaakt met het leven in een gesloten wereld. En zie, met de astronomie verliest dit universum zijn centrum. De kristallen sferen van Ptolemaeus, die mens
en aarde tot dan toe in een veilige cocon hadden omvat, spatten uiteen. De
mens en zijn planeet zijn nog slechts een nietig puntje in een bodemloze oneindigheid van galaxieen. Ook de biologie rukt het universum uit zijn centrum.
In de plaats van de 6.000 jaar oude bijbelse teksten, waarin de mens dialogeerde met zijn God, stelt de biologie het wilde epos van het leven, waarin de twee
miljoen jaren van de menselijke prehistorie nog slechts een korte episode
vormen in de volledige ontplooiing van het leven op onze planeet en van de
genese van onze mini-planeet in de kosmos. Tenslotte wordt het menselijke
universum 'gedecentreerd' door de psychologie: de menselijke psyche bestaat
volgens Freud uit talloze, van overal en van heel ver komende vezels: ze
vormen monstemchtige knopen die voortdurend ontknoopt kunnen worden en
aan onze controle ontsnappen. Hoe kan de mens zich bevrijden van de angst
dat hij als een strohalm geslingerd wordt in deze werveling van werelden, een
zinloos universum, waarin hijzelf niets is?
De verleiding is groot — en sinds vier eeuwen zijn de christenen er vaak voor
bezweken — om zich af te keren van een wetenschap en een wereld waarin de
1 Lezing gehouden voor de Werkgroep Teilhard de Chardin, Antwerpen, 20 april 1967.
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mens door een dergelijke duizeling wordt aangegrepen. De verleiding is groot
om een oppositie te gaan zien tussen geloof en wetenschap, tussen een andere
wereld en deze wereld. Vruchteloos wil men aldus trachten, in een tijd die als
een stortvloed over ons komt, de roerloze zekerheid van vervlogen tijden te
handhaven. Deze oplossing is volgens Teilhard verwerpelijk: „De voornaamste
oorzaak van het moderne ongeloof", schrijft hij, „moet gezocht worden in het
ongewettigde schisma dat het christendom sinds de Renaissance gaandeweg gescheiden heeft van wat men de natuurlijk menselijke religieuze stroming kan
noemen". Op die manier is er een steeds heftiger oppositie gekomen tussen het
geloof in de mens en het geloof in God.
Het geloof in de mens noemt Teilhard de religie van de aarde. Het is het
vertrouwen in de kracht van rede en wetenschap, het vertrouwen in de toekomst, in wat een door de mens getransformeerde wereld, door onze inspanning, onze arbeid, onze strijd, eens kan worden: „Onder geloof in de mens
verstaan wij de min of meer actieve en hartstochtelijke overtuiging dat de
mensheid, in haar organische en georganiseerde totaliteit voor een toekomst
staat: een toekomst die niet louter samengesteld is uit jaren die elkaar vanzelf
opvolgen, maar uit steeds hoger liggende toestanden die veroverd moeten
worden".
Met dit geloof in de mens, onderstreept Teilhard, duikt opnieuw de verleiding
op van Prometheus en van Faust: de verleiding van het marxisme: „Als de
mens zo machtig is, waarom zou hij dan een God zoeken buiten zichzelf?
De mens, volledig autonoom, alleen meester en verantwoordelijk voor zijn
lotsbestemming en die van de wereld, is dat niet veel mooier?"
Wat Teilhard over het marxisme geschreven heeft, verraadt, naast vele aarzelingen en contradicties, zijn gebrekkige kennis van het marxisme, zowel van de
leer als van de mensen, maar het laat ook zien hoezeer het hem boeide, en dit
laatste zal hem uiteindelijk in staat stellen er het essentiele in te onderscheiden.
Aanvankelijk beperkt hij zich tot een simplistische tegenstelling tussen de
christelijke geest en wat hij noemt „een prometheische of faustiaanse geest van
zelfaanbidding, gericht op de materiele ordening van de aarde". Maar direct
voegt hij daar reeds aan toe: „Deze oppositie is noch volledig, noch definitief,
zolang tenminste .... de marxist uit zijn materialisme niet alle opstijgende
kracht naar de geest weert". Al heeft hij Marx niet gelezen, hij is er zich vaag
van bewust dat het marxisme zich niet beperkt tot een revendicatie van materiele verbetering. Tegen een dergelijke interpretatie tekent hij zelfs protest aan.
Naar aanleiding van een studie van Gusdorf over Christendom en marxisme, schrijft hij in een brief van 25 april 1954: „Gusdorf heeft bijna uitsluitend
oog voor de behoeftigen op zoek naar welzijn en niet genoeg voor de honger
(vaak in dezelfde behoeftigen) naar meer-zijn Sterker en dieper dan in zijn
zin voor gerechtigheid, meen ik, vindt het marxisme zijn aanstekelijke kracht
in het feit dat het (ten onrechte) het monopolie opeist van het Evolutieve".
Steeds meer heeft Teilhard het marxisme recht laten wedervaren. Hij gaat zien
dat de marxistische eis om steeds verder door te stoten onverenigbaar is met
de beschuldiging van zelfaanbidding of beate zelfvoldaanheid, met de beschul-
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diging als zou het de menselijke horizon begrenzen tot een technische organisatie van de aarde. „Dorst naar welzijn ogenschijnlijk, maar in werkelijkheid
dorst naar meer-zijn; de mensheid die plotseling overweldigd wordt door de
zin van alles wat nog gedaan moet worden om zijn uiterste macht en mogelijkheden te bereiken .... Net zoals de collectivisatie die het begeleidt, is de opkomst van het menselijke geloof waar we getuige van zijn in het marxisme,
een verschijnsel dat leven draagt en dus irreversibel". Voor Teilhard is dit
geloof in de mens lets positiefs: de veer van de geschiedenis waaruit wij spruiten.
Ten opzichte van dit geloof in de mens situeert hij zijn geloof in God: „Ons
geloof in God sublimeert in ons een wassende vloed van menselijke verzuchtingen. Als wij in communicatie willen treden met de mensen, onze broeders,
die wij samen willen brengen, zullen wij ons opnieuw in dit oorspronkelijke
sap moeten dompelen". En hij besluit: „Zijn de twee extremen, de marxist en
de christen, die als antagonisten tegenover elkaar staan, maar een even groot
geloof in de mens bezitten, niet bestemd om elkaar op eenzelfde top te ontmoeten?" Dit thema zal in het denken van Teilhard tot het einde toe een centrale plaats innemen. In een brief van juni 1952 schrijft hij: „Zoals ik graag
zeg: de synthese van de (christelijke) God-van-Omhoog en de (marxistische)
God-van-Naarvoren, is de enige God die wij voortaan kunnen aanbidden in
geest en waarheid"2.
In tegenstelling met een bange traditie tracht Teilhard niet ons of te wenden
van de materiele wereld, van de menselijke inspanning, van het wetenschappelijk denken, Hij haalt deze dingen niet neer. Integendeel, hij verheerlijkt ze en
zo integreert hij ze in zijn synthese. Dit is een taal waar marxisten naar kunnen
luisteren en die ze verstaan.
Teilhard richt zich in de eerste plaats naar de wetenschap om daarin de grondslag te vinden van zijn optimisme en van een verheugd en beredeneerd vertrouwen in de toekomst van de mens 3. Het probleem van de zin van leven en
geschiedenis wordt aldus in een ruimer, in een kosmisch perspectief gesteld:
.,Heeft het worden een zin? Is de evolutie gericht . ? Wij bevinden ons tegenover een probleem van de natuur: als de evolutie een zin heeft, dan moeten we
die ontdekken". Deze vraag leidt volgens Teilhard tot het volgende globale
antwoord. Als wij het heelal om ons heen in de totaliteit van zijn psychische,
tijdelijke en ruimtelijke dimensies beschouwen, stellen we vast dat zich in de
schoot van deze samenhangende en onbepaalde onmetelijkheid, in tegenstelling
met de algemene tendens naar ont-spanning en desintegratie, een opwaartse
stroming ontwikkelt van complexificatie, waarmee een vermeerdering van be-

2 Het is dan ook geen toeval dat het eerste grote fundamentele gesprek tussen marxisten en
christenen, dat het vertrekpunt werd van talloze andere gesprekken en de menselijke ontmoeting van christenen en marxisten een nieuwe stiji heeft gegeven, een debat was tussen
drie teilhardiaanse katholieken en drie marxisten, militante communisten, te Parijs in 1960.
3 In het Teilhard-archief heb ik een kleine notitie gevonden die me veel plezier heeft gedaan.
Naar aanleiding van een besPreking van een van mijn eerste boeken, in Etudes, waarin de
recensent mij een overdreven optimisme verweet, noteerde Teilhard: „Waarom hem daar
een verwijt van maker? Christenen zouden nog veel optimistischer moeten zijn".
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wustzijn gepaard gaat. In Le phenomene humain ontvouwt hij het panorama
van deze opgaande beweging van de schepping.
Zulk een ontwerp van synthese van wetenschappelijke kennis, welke streeft
naar de ontdekking van de wetmatigheid en de algemene zin van het worden,
klinkt een marxist vertrouwd in de oren. Hij vindt er alle wezenlijke elementen
in terug van Hegels Logica en van Engels' Dialectiek van de N atuur4 : het
nauwe verband dat Hegel legt tussen het worden en de 'wederkerige actie';
de wet van de transformatie van kwantiteit in kwaliteit; de hoofdgedachte van
Engels en van Marx, dat de evolutie geen hypothese meer is, noch een theorie,
maar een fundamentele categorie van alle wetenschappelijk denken; de tegelijk
continue en discontinue overgang van de levenloze stof naar het leven en van
het spontane leven naar het reflectieve bewustzijn; een analoge beschrijving
van de 'kritische punten' of 'drempels'; een zelfde formulering bij Engels en bij
Teilhard, volgens welke de natuur zich in de mens bewust wordt van zichzelf
en van haar evolutie; het treffende parallellisme tussen Teilhards evocatie van
de geboorte van de mens en wat Engels schrijft over de rol van de arbeid en
het werktuig in de overgang van aap tot mens 5. De grootheid van Teilhard
bestaat dus niet in de ontdekking van deze 'fenomenologie', waarvan het principe reeds anderhalve eeuw tevoren waargenomen was door Hegel en een eeuw
tevoren verder onderzocht door Engels, maar in zijn poging om deze opvatting
van de wereld te integreren in een christelijk geloof, dat deze opvatting tot dan
toe onophoudelijk had bestreden.
Deze onderneming was niet gemakkelijk. Niet alleen wekte zij een verwoede
tegenstand in de Kerk, maar er was ook de verleiding om te vlugge conclusies
te trekken en de wetenschap te doen zeggen wat alleen het geloof zeggen kan.
In zijn poging om aan te tonen dat de traditionele scheppingsgedachte verzoend
kan worden met de wetenschappelijke analyse van de evolutie, stootte Teilhard
op vreemde contradicties. Op eênzelfde bladzijde schrijft hij: „Niets belet de
spiritualistische denker — om redenen van een hogere orde en voor een verder
moment in zijn dialectiek — onder de zichtbaarheid van een revolutionaire
verandering een 'scheppende' daad of een 'bijzondere tussenkomst' te zien", en
enige regels verder: „In de overgang van de cel naar het denkend dier, zoals in
die van het atoom naar de cel . . . . is het vanuit het standpunt van de fysica
fataal, wanneer sommige sprongen het aan de operatie onderworpen subject
plotseling transformeren".
Naarmate zijn gedachten zich verdiepen, werkt hij echter een werkelijke theorie
van de kennisniveaus uit, waarin hij probeert wetenschap en geloof te verzoenen en aan te tonen hoe zij, in plaats van aan elkaar geopponeerd te zijn,
elkaar nodig hebben en aanvullen. Reeds in Le phenomene humain ervoer hij de
behoefte aan dit onderscheid: „Is de overtuiging dat er verschillende, opeenvolgende niveaus van kennis bestaan, niet een principe dat in het christelijke
4 Het is dan ook niet te verwonderen dat de eerste commentaren op de Russische uitgave
van Le phenomene humain opvallend gunstig waren.
5 a ben een atheist zoals Sartre en geen gelovige zoals Teilhard. Maar ik voel me veel beter
thuis in de wereld van Le phenomene humain dan in die van L'etre et le ;leant, een wereld
die volkomen vreemd staat tegenover de ontwikkeling van de moderne wetenschap.
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denken algemeen aanvaard wordt in zijn theologische verklaring van de werkelijkheid?" Voortgaande op die weg, zoekt hij een steeds kritischer definitie van
de wetenschap en hij waarschuwt voor iedere dogmatische interpretatie van
zijn gedachte..n: „Ondanks de schi;n wil de Weltanschauung die ik voorstel
geenszins een vast en gesloten systeem zijn. Het gaat hier niet (dat zou belachelijk zijn) om een deductieve oplossing van de wereld a la Hegel of om een
definitief kader van waarheid, maar uitsluitend om een bundel van voortschrijdende assen". Hoe kan er inderdaad een voltooide waarheid bestaan in een
wereld die nooit of is?
Teilhard stelt zijn opvatting van de zin van het leven en de geschiedenis, zijn
persoonlijke opvatting van de evolutie, voor als een hypothese. In zijn Esquisse
d'un univers personnel schrijft hij: „Als uitgangspunt voor deze poging neem
ik de hypothese die sterk gesuggereerd wordt door de resultaten van de biologie: het bewustzijn is steeds toegenomen in de levende wezens, en de reflectieve, persoonlijke vorm die het bereikt heeft in de mens, is de meest karakteristieke vorm van bewustzijn die wij kennen". Niet om het even welke evolutie kan in overeenstemming gebracht worden met het geloof. Voor Teilhard
moet het een opgaande en convergerende evolutie zijn: opdat de kosmos christocentrisch zou zijn, moet de evolutie antropocentrisch zijn.
De postulaten van zijn onderzoek probeert hij helemaal niet te verdoezelen.
Vanaf de eerste regels in Comment je crois somt hij ze op. Meer dan wie ook
is hij een tegenstander van een positivistische opvatting van de wetenschap:
„Er bestaan geen zuivere feiten. Zodra de geleerde zijn ervaring, hoe objectief
ook, onder woorden tracht te brengen, wordt ze onvermijdelijk omhuld door
een stel hypothesen". Verre van 'pre-kritisch' te zijn, zoals hem soms wordt
verweten, bevat Teilhards denken het wezenlijke van Kants leer: hij heeft niet
de pretentie zich in de dingen te installeren en eens en voorgoed te zeggen wat
ze zijn; nooit vergeet hij, dat wat wij ook zeggen over de dingen en over God,
wij het zijn die het zeggen. In dit opzicht blijft hij overigens, zoals De Lubac
heeft onderstreept, trouw aan het hoofdaxioma van de thomistische wijsbegeerte: door de natuurlijke rede bereiken wij God niet 'in zichzelf', maar
slechts de relatie die alle dingen met Hem onderhouden. „Lange tijd scheen
het onomstotelijk vast te staan, dat de dingen zich voor ons op een scherm
projecteerden 'zoals ze zijn', zodat wij ze konden bekijken zonder er zelf in
gemengd te worden . . . . Het objectivisme van de natuurkunde gaat een andere
richting uit. Niet alleen op de lagere grens van de zintuiglijke ervaring, op het
gebied van materiele verschijnselen, manifesteert zich de storende invloed van
de waarneming op het waargenomen object, maar evenzeer in heel het door
de wetenschap opgerichte gebouw van golven en deeltjes in zijn geheel genomen, wordt het duidelijk dat er in dit mooie bouwsel evenveel van 'onszelf' zit
als van 'het andere' ". Wij treden de dingen tegemoet met onze hypothesen,
onze modellen, en het criterium dat in laatste instantie over hun waarheid
beslist, is de praktijk: „De natuurkunde kent geen ander criterium dan dit
welslagen; over de waarheid van haar ontwikkelingen beslist het succes
van het geheel. Als het gebouw in zijn geheel niet afgewerkt geraakt of al! net
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in tegenspraak komt met een deel van de ervaring, dan was de hypothese verkeerd en moet ze bijgevolg opgegeven worden".
Dit criterium past Teilhard zelfs toe op de godsdienst: „In onze ogen", schrijft
hij in Introduction a la vie chritienne, „kan het beslissend criterium voor de
waarheid van een godsdienst geen ander zijn dan de bekwaamheid waarvan
deze godsdienst blijk geeft om een totale betekenis te geven aan het heelal om
ons heen .... De 'ware godsdienst', als deze bestaat, moet naar onze mening
niet herkenbaar zijn aan de schittering van een welbepaald ongewoon gebeuren, maar aan het teken dat, onder zijn invloed en in zijn Licht, de wereld in
haar geheel een maximum aan interesse wint voor onze behoefte aan actie".
Deze kritische overweging van Teilhard stelt ons op onze hoede voor de verleiding om voor een ontologie te houden wat hijzelf als een fenomenologie
beschouwt. De grote synthese van deze fenomenologie, dit zoeken naar de
'zin' van leven en geschiedenis, blijft een hypothese, die we als volgt kunnen
samenvatten. De zin van de evolutie is een opgang naar het persoonlijke. De
mens, die in de voorhoede van deze beweging staat, geeft zin aan alles wat
voorafgaat. In tegenstelling met de fenomenologie van Husserl, voor wie de
mens zin verleent aan de wereld omdat hij vrij is, heeft in Teilhards fenomenologie, zoals in die van Hegel, alles een zin voor de mens omdat alles een zin
heeft door de mens: de mens vat de wereld als een georganiseerd en in beweging zijnd geheel, waaraan zijn eigen verschijning een betekenis heeft gegeven.
Deze beweging naar de complexiteit - bewustzijn, en naar de personalisatie
is niet ten einde, zodat de totaliteit zin krijgt van wat nog komen moet.
Precies op dit punt ontmoeten geloof en wetenschap elkaar. Wanneer Teilhard
het probleem stelt van de verhouding tussen God en wereld, spreekt het vanzelf dat hij het aanknopingspunt vindt in de Godmens, Jezus Christus. De
verhouding tussen Christus en de wereld staat in het centrum van Teilhards
theologie. Daarmee wil helemaal niet gezegd zijn dat de wetenschap dit probleem uit zichzelf kan oplossen en deze verhouding eenzijdig kan definieren,
alsof de wetenschap de gelovige van zijn geloof zou kunnen ontslaan: „Verre
van mij de gedachte, vrienden, om de christelijke dogma's uitsluitend uit het
onderzoek van de door onze rede erkende eigenschappen in de structuur van
de wereld of te leiden Jezus Christus vult op een wonderlijke manier de
lege plaats die opengelaten wordt door de verwachting van de gehele natuur".
Sterker nog schrijft hij in zijn Lettres de voyage: „De oplossing is nergens
anders te zoeken dan in een geloof dat alle ervaring te boven gaat".
Het middelpunt van Teilhards visie op de wereld is uiteindelijk Christus. In een
eerste moment is de mens de zin van de wereld; daar moeten wij nu aan toevoegen: de mens die zich bewust is geworden van zijn opdracht om de evolutie
naar haar laatste vervulling te Leiden: de personalisatie en socialisatie, datgene
wat Teilhard 'het punt omega' noemt. „De grote gebeurtenis van mijn leven",
schrijft hij in 1953, „zal geweest zijn de geleidelijke identificatie, in de hemel
van mijn ziel, van twee zonnen: het eerste van die hemellichamen is het kosmische toppunt dat gepostuleerd wordt door een veralgemeende evolutie van
het convergerend type; het andere de verrezen Jezus van het christelijk geloof".
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Het zou onzin zijn, uit deze identificatie af te leiden, dat Christus voor Teilhard niets anders is dan 'het punt omega', dat de Parousie niets anders is dan
de immanente uitkomst van de evolutie. In de eerste plaats herinnert Teilhard
er steeds weer aan dat de opgang van de evolutie geen fatale beweging is: de
mensen kunnen het perspectief van het punt omega afwijzen en het is niet uitgesloten dat de evolutie, die miljoenen jaren geleden begonnen is, ooit eens
wordt afgedreven: de technische mogelijkheden van vandaag om door een
destructief gebruik van atoom- en kernkracht ieder spoor van leven op aarde
te vernietigen, bewijst dat dit geen denkbeeldige speculatie is. Vervolgens, wanneer Teilhard aanneemt dat Christus de zin van de geschiedenis is, dan beschouwt hij deze zekerheid niet als een conclusie van een wetenschappelijke
bewijsvoering. Hij verdoezelt helemaal niet de overgang van wat wetenschappelijk waarschijnlijk is naar datgene wat nodig is voor de actie of overeenkomt
met de openbaring. „under geloof versta ik iedere overgave van ons verstand
aan een perspectief van het universum . . . . Het wezenlijke kenmerk van de
geloofsakt is, naar mijn mening, dit: geloof neemt voor mogelijk en aanvaardt
als waarschijnlijk een conclusie die alle analytische premissen te boven gaat.
Geloven is een intellectuele synthese tot stand brengen". In de overgang van de
wetenschappelijke extrapolatie naar de geloofsakt, treedt een volledige ommekeer in de zienswijze op: „Van onderuit, van ons standpunt uit gezien, tekent
de top van de kegel die de evolutie voorstelt (het punt omega), zich af als een
brandpunt van louter immanente convergentie: de mensheid die zich in haar
geheel op zichzelf reflecteert; maar bij nader onderzoek blijkt dat dit brandpunt slechts stand kan houden indien erachter en dieper een transcendente
goddelijke kern bestaat".
Teilhard verbreekt aldus op twee manieren de rustige continuiteit van de
immanente bespiegelingen. In de eerste plaats is er de wetenschappelijke extrapolatie, die een mogelijke mislukking van de evolutie (Lenin sprak van de 'verrotting van de geschiedenis') niet uitsluit, want waar de mens ingrijpt, is niets
op voorhand verzekerd. Vervolgens is er het geloof: „Voor een christen is het
uiteindelijke biologisch succes van de mens op Aarde niet alleen waarschijnlijk
maar zeker, aangezien Christus verrezen is. Deze zekerheid is evenwel van
bovennatuurlijke aard, daar zij voortvloeit uit een 'bovennatuurlijke' geloofsakt. Daarom laat zij in zekere zin in de gelovige alle angsten van het menselijk
tekort, op hun niveau, bestaan". Aldus onderstreept Teilhard, zoals Claude
Cuenot genoteerd heeft, duidelijk dat „het geloof slechts uit het geloof voortspruit" en dat geen enkele wetenschappelijke synthese, op welk niveau ook,
ontslaat van de geloofsakt waarop zij steunt: de wereld heeft een betekenis;
deze betekenis is de geest; de geest schrijdt voort in de richting van eenwording
en personalisatie; in Christus wordt deze beweging tenvolle gerealiseerd.
Als Christus de zin van de geschiedenis is, dan niet alleen van de gewijde
geschiedenis. De Menswording vindt haar zin niet alleen in de zonde van de
mens, die Christus zou afgekocht hebben om de mensheid opnieuw op weg te
zetten naar haar eindbestemming, alsof de Menswording in de oorspronkelijke
opzet van de schepping niet voorzien was en slechts noodzakelijk was geworden
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na de zondeval. Pater Wildiers heeft onderstreept dat in deze thomistische
opvatting „Christus alleen een zending te vervullen heeft in een schuldig mensdom, als Verlosser". In de franciskaanse en scotistische opvatting daarentegen
is Christus de bekroning zowel van de natuurlijke als van de bovennatuurlijke
orde. In de lijn van deze traditie ziet Teilhard Christus niet alleen als de zin
van de gewijde geschiedenis, maar van de hele menselijke en zelfs de kosmische
geschiedenis. Christus staat bijgevolg niet alleen in een morele en juridische
relatie tot de mensen, maar ook in een organische relatie tot de hele geschiedenis van de mens, van het leven en de kosmos waarvan hij het middelpunt is.
Daaruit vloeit bij Teilhard een echte theologie van de arbeid en van de menselijke strijd voort, die er de mens toe aanspoort zich met al zijn krachten aan
zijn aardse taak te wijden en er zich onder geen voorwendsel van of te wenden
om het eeuwig geluk te bereiken. Dat is de diepste betekenis van zijn Introduction a la vie chretienne, waarin hij een beeld schetst van wat het christendom
van de 20ste eeuw kan worden. „Voor onze tijdgenoten heeft het heelal zich
geopenbaard als een organisch Geheel, dat zich ontwikkelt in de richting van
meer vrijheid en meer persoonlijkheid". In dit werkelijke evolutieve perspectief
gaat hij de verschillende thema's van het christelijk geloof na en tracht hij aan
te tonen dat „het christendom, door zijn structuur zelf, de godsdienst is die
wonderwel past bij een Aarde die zich bewust geworden is van haar organische
eenheid en haar ontwikkelingen". Indien God werkelijk ,,alleen maar in de lijn
van de Evolutie" in het Geheel in kan grijpen, als zijn beweger en zijn leven,
en niet door willekeurige interventies, dan krijgt het mirakel een andere betekenis: „Het christelijk mirakel (de manifestatie van een persoonlijke goddelijke
invloed in het christendom) verplaatst zich voor onze ogen van het gebied der
'detailwonderen' naar dat van het vitale, algemene succes van het geloof in
Jezus. Vandaag de dag .... voelen en herkennen wij Gods ingrijpen in de
wereld duidelijker in de bekwaamheid waarvan het christendom blijk geeft om
de menselijke evolutie (de antropogenese) evenwichtig te leiden, te bezielen en
te plannen, dan in om het even welke buitengewone gebeurtenis". Onverschrokken drijft Teilhard de toepassing van dit beginsel tot het einde door:
„In verschillende gevallen (de maagdelijkheid van Maria, de fysieke Verrijzenis
van Christus, de Hemelvaart, enz.. .) heeft men de indruk dat de wonderen
uit het Evangelie niet zozeer concrete feiten weergeven, als wel een poging zijn
om een tastbaar beeld te geven van het 'onvoorstelbare' van zo'n diepzinnige
gebeurtenissen als de Menswording of de overgang van Christus van zijn
individueel menselijk bestaan naar zijn kosmisch bestaan als middelpunt van
van de Evolutie. Geen gewone symbolen, maar een beeldrijke voorstelling van
jets dat niet uit te drukken is".
Aldus brengt Teilhard een beslissende slag toe aan het integrisme, deze specifiek christelijke vorm van dogmatisme, die erin bestaat dat de christelijke
boodschap verward wordt met de verschillende institutionele of culturele
gedaanten van het christendom in de loop van zijn geschiedenis. Hij sluit aan
bij de meest vitale hedendaagse theologen, Laberthonniere en Rahner, Barth
en Bultmann, die duidelijk hebben aangetoond dat de inhoud van de bood-
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schap niet verward mag worden met wat er historisch aan is. Zelfs als de kruisiging een historisch feit is, kan de fundamentele betekenis ervan niet ontsluierd worden door de geschiedeniswetenschap. Was de verrijzenis een probleem
van cellenfysiologie of van reanimatie, dan zou het moeilijk te begrijpen zijn
hoe zij, nu al tweeduizend jaar lang, het leven van miljoenen mensen heeft
omgewenteld.
Een geloof dat zou afhangen van het experimented onderzoek van een of
ander fysisch feit of van de historische kritiek van een tekst of een getuigenis,
loopt het grote gevaar dat het vlug alle grondslag zou verliezen. Een goede
theologie zal veeleer zeggen dat het geloof een vrij antwoord van de mens is
op het appel van God. Het geloof is het moment van de beslissing, gesitueerd
tussen verleden en toekomst. Het affirmeert ieder ogenblik dat het mogelijk is
de orde die in natuur en geschiedenis tot stand is gekomen, te verbreken, maar
ieder ogenblik ook houdt het de toekomst open. Rahner noemt het Christendom „de godsdienst van de absolute toekomst". Voor Teilhard is dit aspect
ook fundamenteel in zijn theologie van het Kruis. In Le milieu divin vat hij
dit als volgt samen: „Hoe kritisch onze situatie ook kan zijn door onze fouten
of hoe wanhopig door de omstandigheden, steeds, ieder ogenblik kunnen wij,
in een volledige ommekeer, de wereld om ons heen heraanpassen en ons leven
in een gunstige richting hernemen".
De mens die de evolutie in handen neemt en van de natuurgeschiedenis een
geschiedenis maakt, is dus een mens met verantwoordelijkheid. En hier staat
een marxist tegelijk heel dicht bij Teilhard en heel ver van hem verwijderd.
Heel ver van hem verwijderd, waarom? Het marxisme, dat een wereldopvatting
is die een methodologie van het handelen in de geschiedenis fundeert, kan wel
het beslissend belang van het christelijk humanisme erkennen, een humanisme
dat, in tegenstelling met het griekse humanisme, dat de mens herleidt tot een
onderdeel van een geheel en van een orde — die van de staat en die van de
kosmos
openstaat voor een toekomst zonder grenzen. Het marxisme kan
zich wel bewust zijn van de noodzaak om dit christelijk moment van het humanisme te integreren. Maar het kan dit humanisme nooit aanvaarden onder de
gealieneerde gedaante welke de christelijke geloofsakt impliceert. Ook in de
ogen van de marxist is de mens niet uitsluitend het resultaat of het produkt van
de natuurlijke en historische omstandigheden waarin hij geboren is, maar deze
breuk met de vroegere orde en het ontkiemen van het nieuwe, in een woord
deze 'transcendentie', is voor hem geen eigenschap van een God, maar de
specifieke dimensie van de mens.
Daaruit volgt dat voor een marxist de zin van leven en geschiedenis geen
natuur- maar een cultuurfeit is. Deze zin werd niet pasklaar en van meet of
aan door een God in de schepping ingeschreven. Hij is het werk van de menselijke geschiedenis. Deze begint van het ogenblik dat, met de arbeid, met het
eerste werktuig, met de eerste bewerkte vuursteen, het eerste menselijk ontwerp
is ontstaan, dat de reeds bestaande werkelijkheid anticipeerde en het bewuste
doel van de mens tot wet stelde over het werken aan de werkelijkheid. Ze vindt
haar voltooiing in de uitbreiding van dit menselijk ontwerp tot de perspectie-
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ven van het communisme, d.w.z. tot de planetaire (misschien kosmische) ordering van de behoeften, de middelen en de verzuchtingen van de mensen door
een mensheid die naar eenheid streeft en, volgens de mooie definitie van het
communisme door Marx, de arbeid en het denken van alle mensen in vrijheid
samenbrengt met het oog op een eindeloze transformatie van de natuur, van
de samenleving en van de mensen zelf, totdat de vrije ontwikkeling van de
materiele en geestelijke krachten van de mens een doel op zichzelf zal zijn. Dat
is voor ons, marxisten, de glorieuze betekenis van leven en geschiedenis.
En daarin voelen wij ons tenslotte ook heel dicht bij Teilhard: al delen wij zijn
geloof in God niet, wij delen zijn vertrouwen in de mens. Want, al heeft Teilhard er met klem op gewezen dat de Parousie iets anders is dan 'het punt
omega', iets anders dan de verlenging van de immanente evolutie van de
Aarde, hij behoort niet tot diegenen die menen dat de Parousie nets van doen
heeft met de geschiedenis. Parousie is niet los te denken van de volledige ontplooiing van de wereld. In Le milieu divin schrijft hij heel mooi: „De vooruitgang van het universum, met name van het menselijk universum, is geen concurrentie die God wordt aangedaan, noch een ijdele verspilling van de energie
die wij Hem verschuldigd zijn. Hoe groter de mens wordt, hoe meer de mensheid een wordt en bewust en meester over haar krachten, des te schoner wordt
de schepping, des te volmaakter de aanbidding, des te meer zal Christus
een lichaam vinden, de verrijzenis waardig".
Het werk van Teilhard biedt een voortreffelijk terrein voor ontmoeting en
dialoog tussen christenen en marxisten, omdat het laat zien hoezeer de concrete
ontwikkeling van de mensheid en haar instellingen: wetenschap, staat, arbeid,
cultuur, kunst, beschaving, in een christelijk perspectief een beslissende betekenis hebben. Voor ons, marxisten, is godsdienst opium, telkens wanneer hij leert
dat men om tot God te gaan, de wereld de rug moet toekeren: dit is immers
het alibi van alle reactionaire krachten. Teilhard heeft daarentegen het perspectief geopend van een andere vorm van christelijke spiritualiteit, die de
gelovige aanspoort de wereld niet te verzaken, doch integendeel al zijn energie
aan te wenden om de wereld om te vormen tot een menselijker wereld, d.w.z.
bewuster, meer een en persoonlijk. Hij levert daarmee een kapitale bijdrage tot
de dialoog under de levenden.
Wel doet Teilhard ons bijna geen concrete middelen aan de hand om het
probleem van de transformatie van de wereld op te lossen. In de sociale vooruitgang net hij immers slechts een van de aspecten van de biologische evolutie.
Deze miskenning van de eigen aard van het sociale verhindert hem, de juiste
weg te vinden in de concrete vormen van de politieke en sociale organisatie,
zoals blijkt uit enkele van zijn uitspraken: in 1935 gelooft hij een positieve wil
te kunnen zien in het fascisme; in 1952 nog schrijft hij over het communisme:
„Het enige middel om het communisme te overwinnen, is Christus voor te
stellen zoals hij moet zijn: niet als opium (of een derivatief), maar als essentiele
motor van een hominisatie die zich slechts krachtig kan voltooien in een wereld
die open staat voor de top en die geheel liefde is geworden". Maar op deze
manier wordt het probleem verkeerd gesteld, omdat men het essentiele veron-
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achtzaamt: de concrete problemen van economische, politieke en sociale organisatie. Geeft men deze problemen hun voile gewicht en houdt men rekening
met de politieke en sociale rol die de Kerk in de geschiedenis gespeeld heeft in
de instandhouding van de gevestigde wanorde, en met de concrete historische
eis die het marxisme vertegenwoordigt, dan kan men de formule van Teilhard
als volgt vertalen: „Het enige middel om het communisme te overwinnen bestaat erin, dat er een eind gemaakt wordt aan de interne contradicties van het
maatschappelijk regiem dat het communisme heeft doen ontstaan". Maar dan
wordt 't communisme niet overwonnen, dan wordt 't gerealiseerd. En dan wordt
meteen Teilhards prachtige ambitie gerealiseerd: „Christus voor te stellen . . . .
als de essentiele motor van een hominisatie die geheel liefde is geworden".
Aileen de eenheid van deze twee grote krachten kan de wereld vooruithelpen.
Dan hoeven er geen overwinnaars en geen overwonnenen te zijn. Tot die
eenheid heeft Teilhard ons uitgenodigd toen hij opriep tot een gemeenschappelijk front van al degenen die geloven in de toekomst en die zich verantwoordelijk weten voor de vooruitgang. In een reisbrief voegde hij hieraan toe: „Er is
slechts een manier om te ontdekken: de toekomst op te bouwen".
De gedachte van Teilhard mondt aldus uit in een filosofie van de actie: „Het
probleem van de kennis hangt samen met, ja, wordt afhankelijk van het probleem van de actie". Claude Cuenot heeft terecht gewezen op deze diepe
analogie tussen Teilhard en Marx: „De volledige spiritualiteit is voor Teilhard
wat de echte filosofie is voor Marx: een praxis". Arbeid is gebed. Voor Teilhard, net als voor Marx, is denken dat de wereld een zin heeft, een en hetzelfde als zich verantwoordelijk achten voor de realisatie van die zin; het is
een en hetzelfde, de zin van de wereld te ontvangen door kennis en de wereld
zin te geven door de actie, hem te beleven als kennis en als militante verantwoordelijkheid.
Na het XXe partijcongres in de Sovjet-Unie (1954) is de Internationale cornmunistische beweging en na het Ile Vatikaans Concilie is de katholieke Kerk
het tijdperk ingegaan van het oecumenisme; beiden hebben de strijd aangebonden tegen het dogmatisme. Zowel voor de christen als voor de marxist is er
op het ogenblik geen dringender en vitaler plicht dan deze strijd tot een goed
einde te brengen. Want dit is de diepe zin van onze dialoog: tussen twee
dogmatismen die tegen elkaar opgesteld staan en er alle twee even sterk van
overtuigd zijn dat zij over de zin van het leven en van de wereld een volledige
en afgewerkte waarhed bezitten, is er geen dialoog mogelijk, maar enkel een
kruistocht van twee fanatismen. In onze tijd, met zijn onmetelijke mogelijkheden van vernietiging, betekent een kruistocht de vernietiging van de mensheid. De dialoog is een noodzakelijke voorwaarde opdat het leven en de wereld
een zin zouden hebben.
Tezelfdertijd is deze dialoog bijzonder moeilijk geworden. De ontwikkeling van
de techniek en de technocratische organisatie van de arbeidsverdeling waartoe
deze ontwikkeling leidt, hebben tot gevolg dat miljoenen mensen een bestaan
leiden dat helemaal geidentificeerd wordt met de functie die hun leven een zin
opdringt 'van buiten uit', d.w.z. hen van menselijke zin berooft.
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Het is een kinderachtige reactie en tevens een reactie van onmacht, te trachten
deze eenzaamheid en deze verminking te compenseren door een op zichzelf
gesloten subjectiviteit in haar rechten te willen herstellen. Het is de reactie van
het existentialisme, dat de abstracte vrijheid van het individuele, eenzame
bewustzijn de denkbeeldige macht toedicht, zin te geven aan de dingen en aan
het leven. In tegenstelling met de solipsistische fenomenologieen die op dat
ogenblik in de mode waren, is de fenomenologie van Teilhard, in de lijn van
Hegel en Marx, zich bewust van de onverbreekbare band die er bestaat tussen
mijn bestaan en dat van het universum. Het probleem van de zin van mijn
persoonlijk leven is niet los te maken van de zin van de geschiedenis van de
kosmos. Dit probleem is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch: zonder
historisch programma kunnen wij de zin van ons eigen leven niet ontdekken.
En nu de mens de kosmische ruimten gaat betreden en de mensheid nieuwe
verantwoordelijkheden op zich neemt, door niet meer alleen aan de transformatie van zijn eigen planeet maar aan die van het universum te gaan werken,
moet men binnenkort misschien, om ons leven zijn voile zin te geven, niet
meer spreken van een planetair historisch programma, maar van een kosmisch
programma.
De oplossingen die wij bijdragen tot dit immense probleem van de zin van het
leven en van de wereld, kunnen ongetwijfeld verschillend zijn. Wij, marxisten,
zijn materialisten, d.w.z. wij trachten een antwoord te geven op de vragen van
de mensen zonder onze toevlucht te zoeken in postulaten van een 'andere'
wereld. Zoals onze dichter Aragon schreef: „Het antwoord op de vraag die ik
ben is van deze wereld". De christenen hebben een andere keuze gedaan. Onze
dialoog zal vruchtbaar zijn als de antwoorden, door ieder van ons gegeven,
geen enkele van de reele vragen die door de andere gesteld worden, ignoreren.
Want de antwoorden hebben slechts zin door de vragen die gesteld worden.
De dodelijke duizeling van het dogmatisme bestaat juist hierin, dat het antwoorden beweert te geven die door geen enkele vraag worden voorafgegaan.
Teilhard heeft de vragen van de wereld weten te verstaan en niet getracht er
alleen maar antwoorden van de traditie op te geven. Wij, marxisten, moeten
trachten Teilhards vragen te verstaan en, over hem heen, die van het christendom. Wij moeten meer proberen te begrijpen wat er in deze vragen fundamenteel is, dan stil blijven staan bij vormen die ons tegen de borst stoten. Wat ook
de opwerpingen mogen zijn die de geleerde, de filosoof of de theoloog tegen
Teilhard kunnen hebben, belangrijk is dat hij een bres geslagen heeft in het
oude dogmatisme van zijn Kerk. Op die manier heeft hij de Kerk geholpen
zich open te stellen voor de wereld. Hij heeft de grote dialoog mogelijk gemaakt tussen al diegenen die van de mens en zijn toekomst houden.
Over alle bijkomstige polemieken heen moeten wij deze boodschap gaaf zien
te bewaren. Laten we daarbij denken aan het boeddhistische spreekwoord:
„Als een vinger naar de maan wijst, moet je een dwaas zijn om alleen maar
naar de vinger te kijken".

Een godsdienstig profiel van de
Leuvense student
A. Cauwelier

Iets zinnigs zeggen over de Leuvense universitair, is een hachelijke onderneming. Wie kent de student? Wetenschappelijke gegevens zijn er praktisch
niet. Journalisten die toch een typering riskeren, beroepen zich op artikelen in
studentenbladen of uitspraken van studentenleiders. Maar herkent de doorsnee
student zichzelf in dat portret?
In de loop van dit jaar hebben studenten zeif het plan opgevat, een ernstige
enquete te houden over wat de Vlaamse student te Leuven denkt en doet en is.
In januari werd aan iedere tiende van de ongeveer 1700 lekestudenten van het
derde jaar (in de geneeskunde het vierde jaar) een uitgebreide vragenlijst voorgelegd. In dit staal van 168 studenten (124 jongens, 44 meisjes) zijn alle studierichtingen evenredig vertegenwoordigd. Het derde, respectievelijk vierde jaar
werd genomen omdat dit het meest representatieve beeld leek te geven van de
Leuvense student. De enquéte, waarvan de publikatie wordt voorbereid onder
de titel 'Profiel van de Leuvense student', was niet in de eerste plaats bedoeld
om de godsdienstige gedragingen en gedachten te peilen. De opzet was veel
breder: wij wilden vernemen wat de student denkt (of niet denkt) over de
problemen die de volwassenen bezighouden op politiek, cultured, sociaal,
religieus, seksueel, universitair en ontspanningsgebied. Uit dit grote geheel
lichten wij bier slechts die elementen die betrekking hebben op het godsdienstig
profiel. En het spreekt vanzelf dat hiervan in dit artikel slechts de hoofdlijnen
geschetst kunnen worden.
Wie is deze student?

In ons staal zitten 74% mannelijke en 26% vrouwelijke studenten, dezelfde
verhouding als in de werkelijke studentenbevolking. De gemiddelde leeftijd is
21 jaar. In deze groep zeggen er 35% van zichzelf dat ze 'verloofd' zijn, net
even veel meisjes als jongens. Van de meisjes zijn er 87% verloofd met een
universitair, terwijl slechts 26% van de jongens een universitaire als verloofde
hebben. Hoewel 10,5% 'enig kind' zijn, komt ons staal toch uit een gezin met
gemiddeld 3,8 kinderen. Het milieu waar ze uit komen, is zeer 'kerkelijk': 93%
zeggen dat varier en moeder 'elke zondag' naar de mis gaan; van 3% gaan de
beide ouders 'soms', van 1% 'nooit'; bij 3% gaat een van beide ouders 'soms'
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of 'nooit', terwijl de andere 'altijd' gaat. Bovendien hebben 93% hun middelbare studies gedaan in een katholieke school, van de meisjes zelfs 95%, van de
jongens 92%.
In vraag 10 kregen deze studenten vier antwoordmogelijkheden voorgelegd om
zichzelf godsdienstig te situeren: 1) overtuigd katholiek; 2) alleen praktizerend;
3) niet praktizerend gelovig; 4) ongelovig. Zij die zich niet thuis voelen in een
van deze categorieen, konden met hun eigen woorden hun positie bepalen.
In onderstaande tabel zien we dat 44,5% zich als 'overtuigd katholiek' beschouwen. De meisjes zeggen dit niet zo vlug van zichzelf als de jongens.
Slechts 7% van de meisjes en 5% van de jongens noemen zichzelf 'ongelovig'.
meisjes
I oh,
overtuigd katholiek

15

alleen praktizerend
niet praktizerend gelovig
ongelovig
eigen positiebepaling

18
3
3
3
42

niet ingevuld

36
43
7
7
7
100

2

jongens

totaal

oh

58
36
9
6
13
122

48
29,5
7
5
10,5
100

°/o

73
54
12
9
16
164

44,5
32,5
7
6
10
100

4

2

finder de 16 afwijkende positiebepalingen komen voor: christen, onrustig
christen, zoekend katholiek, overtuigd maar ontgoocheld, agnosticus, 'ik weet
het niet'; twee schrappen 'overtuigd' en stellen zich tevreden met 'katholiek'.
Mispraktijk
1. Zondagsmis
meisjes
oio
gaan iedere zondag
gaan nooit (meer)
gaan soms
gaan dikwijls

40
0
3
1
44

niet ingevuld

jongens
oh

totaal
o/0

105
4
10
3

86
3
8
3

145
4
13

100 1122

100

166

91
0
7
2

2

4

87,5
2,5
7,5
2,5
100

2

Behalve de kwantitatieve praktijk hebben wij ook het motief van de praktijk
proberen te achterhalen. Uit de verschillende motieven die in een vooronderzoek (in 'open-vraag-formule') aan het licht kwamen, hebben wij er vijf behouden. Wij vroegen, het hoofdmotief aan te strepen.
Voor hen die elke zondag gaan, komt op de eerste plaats: 'om eens rustig na te
denken en te bezinnen' (57), op de laatste: 'als inspiratie voor mijn levee' (13).
Spontaan hebben 15 studenten vermeld: 'uit gewoonte'.
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a. omdat het verplicht is
b. om rustig na te denken en te bezinnen

c. voor de gemeenschapsbeleving
d. om mijn 'thuis' niet te kwetsen
e. inspiratie (preek . . ..) voor mijn leven
'uit gewoonte'
andere motieven

meisjes

jongens

totaal

12
16
12
14
7
5
4

22
41
33
31
6
10
11

34
57
45
45
13
15
15

Velen van de ondervraagden geven verschillende motieven: „Mijn houding
tegenover de mis is niet iedere zondag dezelfde: soms ga ik om me te bezinnen
en draag ik er echt iets van mee; soms ga ik uitsluitend omdat het voorgeschreven is". Of het hangt of van de plaats waar men gaat: „In de studentenparochic: voor de gemeenschapsbeleving; in mijn dorpsparochie: om mijn thuis niet
te kwetsen".
Enkelen formuleren de aangehaalde motieven op hun eigen manier. 'Omdat
het verplicht is' wordt dan: „Omdat ik het nodig heb. Waarom dat zo is, weet
ik niet, doch ik zou het niet kunnen laten vallen". - „Omdat dit een uiting is
van mijn geloof; als ik de mis zou laten vallen omdat het soms vervelend is,
kan ik mezelf t.o.v. mijn katholieke principes niet meer verantwoorden". 'Om
rustig na te denken' = „Om God te danken, hulde te brengen voor ons dagelijks leven". - „Uit liefde tot God (kan het niet beter uitdrukken!)". 'Om mijn
thuis niet te kwetsen = „Om samen met de mensen van vlees en bloed, met het
yolk van God daar te zijn voor Hem, zoals zijn Volk is". - „Om de dorpsmens
niet nog meer redenen te geven om de mis te laten vallen". - „Ik ben leider van
een jeugdbeweging". 'Uit gewoonte' = „Uit traditie, en ook wel uit een zeker
geloof". - „Omdat ik het van jongsaf zo heb geleerd. Bovendien vind ik eenmaal per week niet te veel".
Voor sommigen is de mis een uiting van trouw aan het geloof: „Omdat ik hoop
zo eens een echte beleving van het geloof te vinden". - „Als expliciete uitdrukking van geloof". - „Op zoek naar een volwassen geloofshouding". De uitdrukking 'als uiting van mijn katholiek-zijn' wordt viermaal geciteerd.
Links en rechts is er een wrevel tegen de verplichting waar te nemen: „Ik vind
dat men evengoed in de week kan gaan als men voelt dat men er behoefte aan
heeft; ik heb een hekel aan de letter van de wet". Tenslotte wordt een paar
keren vermeld: „Omdat mijn meisje gaat" of „Ik ga steeds met mijn verloofde;
is een goede steun voor onze verkering".
Zij die niet iedere zondag gaan, geven de voorkeur aan het motief 'om mijn
thuis niet te kwetsen' (11 maal). 'Om eens rustig na te denken en te bezinnen'
behaalt 6 vermeldingen. Twee meisjes vermelden 'voor de gemeenschapsbeleving'. Een jongen schrijft: „om eens uit te rusten, psychologisch".
2. Mis tijdens de week in Leuven

Een student op vier gaat in Leuven, volledig vrij, eenmaal naar de mis tijdens
de week, van de meisjes zelfs 39% . Op de vraag 'waar' wordt het meest
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vermeld de faculteits- of jaarmis (22); vervolgens de studentenparochie (11),
tenslotte verschillende paterskerken in de stad.

meisjes

jongens

totaal

0/00/0

nooit
dagelijks

3 X per week
2 X per week
1 X per week
om de 14 dagen
om de maand
soms

15
0
2
3
17
5
1
1
44

68

4
8
39
11
2
2

84
0
0
3
21
7
2
7

100

124

100

34

2,5
17
5,5
1,5
5,5

0/0

99
59
0
2
1,5
3
6
38 23
12
7
2
3
8
4,5
168

100

Biechtpraktijk
Vraag 21 werd als volgt gesteld: „Hoe dikwijls is u in de loop van 1966 to
biechten geweest: a. in private biecht; b. in gemeenschappelijke biechtviering?"
1 (24%) zijn geen enkele keer geweest, noch prive, noch gemeenschapBijna 4
pelijk. Heel duidelijk treedt aan het licht dat de jongens meer biechten dan de
meisjes. Voor de totaliteit behalen de jongens een jaargemiddelde van 5,5
tegenover de meisjes 2,2, en bij de eigenlijke 'biechtelingen' ligt dit gemiddelde
voor de jongens bij 8,2, voor de meisjes bij 3,1 maal per jaar.
meisjes

I

aantal keren
nooit (noch prive, noch gem.)
prive 0 (wel gem.)
1
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
25
30
biechtviering 1
2
3

13
3
8
3
4
4
2
2
1
—
1
1
—
—
—
8
1
1

jongens

29
18

totaal

0/0

oh,

27
3
18
16
8
7
6
6
2
7
7
5
1
5
4
12
4
—

22
15

oio

40
6
26
19
12
11
8
8
3
7
8
6
1
5
4
20
5
1

24
16

Hieraan werd de vraag toegevoegd: „Wat hebt u eraan?" Het is opmerkelijk
dat deze vraag het minst beantwoord werd van heel de enquete. Zelfs bij de
'biechtelingen' is het aantal van hen die antwoorden slechts 77% (precies evenveel bij jongens als bij meisjes). De reden hiervan zal wel dubbel zijn: het moet
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velen onmogelijk lijken in enkele woorden te formuleren, zo midden tussen 64
andere vragen, wat zij aan de biecht hebben; van de andere kant weten zeer
velen blijkbaar niet precies wat de biecht voor hen betekent. De negatieve antwoorden zijn trouwens de meest sprekende. Van de groep 'biechtelingen' die
deze vraag beantwoorden, zijn er 36% die onomwonden schrijven: 'niets' of
'heel weinig'. Bij de meisjes komt het antwoord 'niets' het meest voor. („Ik
vraag het me of . . . . ik geloof er niets aan te hebben". - „Weinig, eerder een
geruststelling toch nog eens geweest te zijn". - „Weinig. Ik voel meer voor
rechtstreekse spijtbetuiging en berouw tegenover God"). De meesten van hen
die zo uitgesproken negatief antwoorden, zijn slechts een of tweemaal te biechten geweest; toch zitten er een paar jongens tussen met 10 en 8 maal, en meisjes
met 5 en 4 maal.
Echt 'religieuze' antwoorden zijn zeer zeldzaam. Meestal zijn de omschrijvingen
gesteld in 'psychologische' termen, waarvan het moeilijk na te gaan is in hoever het gaat om de louter-psychologische opluchting of om de vrede van de
goddelijke verzoening: „De biecht schenkt mij gemoedsrust". - „Grondige reinigingsbeurt". - „Opluchting en geruststelling". Dezelfde bedenking geldt voor
de vele antwoorden die spreken van een 'nieuwe start': „Soort van her-boren
worden". - „Biechten is voor mij een expliciete uitdrukking van mijn vernieuwde wil om weer echt te gaan leven voor mijn medemensen en mijn taak". „Nieuwe inzet, fris naar het leven toe". - „Neemt schuldbewustzijn weg. Is
beginpunt voor beter". - „Nieuwe moed na ontmoediging".
Enkele voorbeelden van meer 'religieuze' verwoordingen (tussen haakjes de
biechtfrequentie): ,,Men weet zich opnieuw helemaal bemind door God. Het
kan soms kort zijn, maar Hij is daarvoor bij ons" (12). - „Contact met God, en
daardoor moed om steeds opnieuw te beginnen" (15). - „Inzicht dat ik nog
steeds een onvolwassen geloofshouding heb" (30). - „Stimulans tot zelfcontrole
en verdieping van geloofsleven" (6). - „De biecht is voor mij een teken dat er
Iemand is die helemaal goed is, die mij wil helpen om een goed mens te worden
en het goede in de wereld voortdurend herschept" (10). - „Groei in geloof en
vernieuwde inzet voor een christelijk geengageerde levenshouding" (1 prive,
3 viering).
De vorm van de biecht ontmoet vele bezwaren: „Ben niet voor de traditionele
biecht in een donkey hoekje, maar om een persoonlijk biecht-gesprek met een
priester aan te pakken is veel moed nodig" (2). - „Men kan het niet eens een
gesprek noemen. Een ernstig gesprek van mens tot mens, waarin men tot grondige eerlijkheid komt, zou beter zijn" (2). - „De biecht is teveel een opzeggen
van formules, towel van de kant van de biechteling als van de biechtvader"
(1). - „De biecht is een gelegenheid om zich te bezinnen over de gehele levenshouding. Het is echter moeilijk deze levenshouding onder woorden te brengen
tegenover een persoon die zich zo onpersoonlijk mogelijk gedraagt" (1). - „De
prive biecht zegt me niets. De gemeenschappelijke vorm wel: doet me nadenken
over dingen waar ik gewoonlijk niet aan denk; en ik voel me meer opgenomen
in een gemeenschap van mensen die ook zwak zijn; ik kan me rechtstreeks ook
tegenover hen verantwoorden" (2 viering). - „De gemeenschappelijke biechtvie-
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ring laat de 'algemene zondigheid' en de Kerk-gemeenschap aanvoelen" (10
prive, 1 viering).
Trachten wij al de antwoorden op de vraag 'wat hebt u aan de biecht?' te
catalogiseren, dan komen we tot onderstaande tabel:
meisjes
niets
zeer weinig

psychologische opluchting
nieuwe start, nieuwe moed
gewetensonderzoek, vorm van gebed
vergiffenis, contact met God
raad van (gesprek met) priester
gemeenschapsaspect

jongens

totaal

6

10

16

4
1
3
3
3
3
1

14
18
12
6
5

18
19
15
9
8
6
3

3

2

Zij die niet (meer) biechten, vullen meestal niets in, tenzij nu en dan het
woordje 'niets'. Enkelen gaan er echter toch op in: „Sedert twee jaar ga ik niet
meer te biechten. Ik kan niet genoeg vertrouwen stellen in een priester als
vertegenwoordiger van God. Ik geloof er trouwens niet (meer) in dat Christus
de biecht ingesteld heeft met de woorden 'Wier zonden gij zult vergeven'. Men
kan veel beter zijn tekortkomingen rechtstreeks aan God voorleggen en vergiffenis vragen. Natuurlijk beschouw ik de biecht niet als mijn zonden voorleggen
aan een priester; louter menselijk. Psychologisch is het misschien soms wel een
voordeel tegen iemand 'van deze wereld' te kunnen uitzeggen wat je op het
hart ligt. Misschien ben ik niet nederig genoeg". - „Vroeger: gevoel van 'opluchting'. Nu zie ik er de zin niet meer van in". (ging in '66 nog 8 maal). „Biechten is een illusie, het is een gemakkelijkheidsoplossing". - „Geen biecht,
wel regelmatig gesprek met een priester". - „Ben tegen de biecht. Wel voor een
persoonlijk gewetensonderzoek iedere avond". - „Ik zou niet weten wat te
zeggen".
Bidden
Op de directe vraag: „Wat is voor u bidden?" hebben 96% van de ondervraagden een antwoord willen geven. Om hun 'definitie' te toetsen aan de realiteit,
werd erbij gevraagd: „Doet u dit?" Zoals te verwachten, zijn de antwoorden
nogal gevarieerd. Wij trachten ze zo overzichtelijk mogelijk te rangschikken.
Naast de 4% die niets invullen, zijn er 7% (uitsluitend jongens) die bekennen:
'ik weet het niet'.
10% zijn in hun negativiteit meer resoluut en zeggen ronduit: 'ik bid niet' (12%
van de meisjes, 9% van de jongens). In hun motivering is meestal een zekere
agressiviteit waar te nemen. „Een monoloog voeren met de illusie dat het een
dialoog is". - „Zich richten tot een 'oppermacht' waaraan men menselijke kenmerken tracht te geven. Neen!" - „Onbekend. Fabeltjes aan jezelf vertellen!
- Nee!" - „Inbeelding!" - „Men zegt: bidden is spreken met God. - Neen. Ik
vind het zinloos. Ik bezin mij over de 'Liefde' en over de mate waarin mijn
Leven daaraan beantwoordt".
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6% schakelen het expliciete bidden uit en vinden dat het leven zelf een vorm
van gebed is. „Het dagelijkse leven zo goed mogelijk in dienst stellen van de
anderen. Ik probeer". - „Het uitbouwen van mijn leven door de liefde. Maar .. .
is dat bidden?" - ,,Goed zijn voor andere mensen. - Ik probeer dit". - „Zijn
plicht van staat volbrengen en sociaal zijn".
20% (14% van de meisjes, 22% van de jongens) spreken over 'bidden' in louter
binnen-menselijke termen van 'bezinnen over het leven', van 'eerlijk nadenken',
zonder referentie naar een of andere boven-menselijke realiteit: „Dat ogenblik
van de dag waarop men eens stil wordt en bezint". („Elke avond" - „Nu en
dan"). - „Elke avond ongeveer vijf minuten" - „Tot inkeer komen. Bewust
worden van onmacht. Dikwijls ook denken aan zijn verloofde als vorm van
gebed". - „Nadenken en gewoon mens zijn. Ja, ik tracht het toch te doen". „Bidden is: mijn geweten vormen. Bidden voor de vrede in Vietnam vind ik
larie!"
7% verwijzen wel naar een 'boven-menselijke' realiteit, doch niet uitdrukkelijk
in christelijk perspectief. Het gaat meestal om een louter vraaggebed, vanuit
psychologische noodsituatie. „Soms een kreet als ik mij angstig voel". - „In
momenten van zwakheid en verdriet". - „Compensatie en troost zoeken voor
moeilijkheden die men zelf niet kan oplossen". - „Een psychologische steun
zoeken. Soms". - „Ik voel me gelukkig, daarom bid ik zo weinig. Bidden herleidt zich tot mijn spijt, dikwijls tot een vraaggebed voor mezelf of voor anderen".
35% tenslotte (44% van de meisjes en 33% van de jongens) vermelden in hun
definitie van het gebed het 'contact met God'. Enkelen noemen Jesus. „Dank
betuigen aan God en Hem betrekken in grote en kleine problemen. Dikwijls". „Praten met de Heer. Mijn problemen aan Hem voorleggen. Alles aan Hem
opdragen". - „Als ik een definitie waag, zou ik zeggen: bidden is houden van
de Heer". - „Bij de Heer zijn met zorg en vreugde, of zomaar voor niets". „Zich tot Iemand kunnen richten met heel zijn persoonlijkheid, om te komen
tot meer aanvaarding en open staan voor hetgeen ons omringt en voor wat het
leven aan zin heeft". - „Aanbidden. Dikwijls zonder woorden". - „Gods aanwezigheid voelen en persoonlijk contact nemen". - „Luisteren naar een stem in
't diepst van de anderen en van mezelf; van de anderen echt houden. Strikter:
daarover persoonlijk spreken met de Heer". - „Een inventaris opmaken van
mijn dag, met God". - „Jezelf voor God situeren en met Hem over jezelf
praten". - „Mij laten doordringen van de mentaliteit van Christus, meestal aan
de hand van een tekst (psalmen, gebeden van Oosterhuis). Probeer telkens opnieuw".
Deze laatste groep vertelt soms ook iets over de vorm van hun gebed: „Los
spreken met God. Geen vastgelegde gebeden". - „Gesprek met God. Dagelijks,
op hetzelfde uur als mijn verloofde". - „Korte meditatie 's morgens, 's avonds,
opdragen van dagelijks werk". - „In mezelf praten met God, zoals ik tegen
mijn lief praat. Er mijn problemen mee bespreken, en als iets gelukt is even
'dank u' zeggen". - „De gewone formules zijn een hulpmiddel om tot een persoonlijk gesprek te komen met God". - „Nergens aan denken, en trachten te
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luisteren naar God of je geweten". - „Er zijn een aantal geijkte formules die ik
wel gebruik, als ik niet tot 'n meer persoonlijke gebedsuitdrukking geraak van
dank of vraag". - „In contact treden met God (soms door bijbellezing), persoonlijk of samen met m'n verloofde".
Alles samen geeft dat de volgende tabel:
meisjes 1
oh 1
bidden niet
'ik weet het niet'
bidden = bewust leven
nadenken, bezinnen

5
—

2

vaag-religieuze behoefte (in nood)
contact met God
andere formuleringen

niet ingevuld

6

5
19

6
1

44

12

jongens
I ,tvo

5
14
12

11
11
8
28
7

9
9
7
22
6

44

41

33

5

4

13

13

2

100

I

10

124 1100

totaal
I ok
16
11
10
34
12

60
19
6

10
7

6

20

7

35
11
4

168 1 100

Met vraag 23 hebben wij getracht erachter te komen tot wie de studenten hun
gebed richten: „Indien u expliciet bidt, tot wie richt u uw gebed? Christus?
God de Vader? Maria? een vaag Iemand? een vaag Jets?"
Rangschikking van de antwoorden naar frequentie (aangezien velen verschillende mogelijkheden aanstreepten, konden er geen procenten berekend worden):
meisjes

1. God de Vader 18
2. Maria
14
12
3. Christus
4. vaag Iemand
9
2
5. vaag Iets
2
– God
5
(niet ingevuld)

jongens

totaal

46
1. Christus
35
2. Maria
3. God de Vader 33
14
4. vaag Iemand
13
– God
5. vaag Iets
5
(niet ingevuld)
27

58
1. Christus
2. God de Vader 51
49
3. Maria

4. vaag Iemand
– God
5. vaag Iets
(niet ingevuld)

23
15
7

32

Wat denkt deze student?
In het traditiegebonden handelen leven misschien nog vele onpersoonlijke
'gewoonten' voort, die in het meer persoonlijke en kritische denken reeds
ondermijnd zijn. Wij hebben getracht de meningen van de studenten te peilen
over enkele problemen die ook door volwassenen kritisch worden benaderd.
1. Dogma's

In vraag 26 kregen de deelnemers zes korte formuleringen van geloofswaarheden voorgelegd waarmee zij vertrouwd moeten zijn. Hun werd gevraagd
naast ieder van deze 'dogma's' een waardecijfer te plaatsen: 0 = houdt me niet
bezig; 1 = ik aanvaard zonder nadenken; 2 = ik twijfel ernstig; 3 = ik kan
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dit niet geloven; 4 = ik geloof. De zes geloofswaarheden waren: A. Jezus
Christus is waarlijk mens en God; B. Ik blijf voortleven na mijn dood;
C. Maria is moeder en maagd; D. Reele tegenwoordigheid van Christus in
eucharistisch brood en wijn; E. Onfeilbaarheid van de paus; F. Jezus is verrezen.
De antwoorden staan in de volgende tabel:
meisjes

0/0

I
A. Jezus Christus

0
1
3
4

B. Na de dood

0
2
3
4

C. Maria

0
2
3
4

D. Eucharistic

0
1
3
4

E. Onfeilbaarheid

0
2
3
4

F. Verrijzenis

0
2
3
4

niet ingevuld

jongens

%

0/

6
7
5
2
24

14
16
11,5
4
55

20
24
10
4
62

18
20
8
3
51

2
5
7
1
29

4
11
16
3
66

12
15
15
6
72

10
12,5
12,5
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Als we de quotering ik geloof nader bekijken, zien we dat B (ik blijf voortleven
na mijn dood) en F (Jezus is verrezen) de hoogste procenten halen, resp. 62 en
60. Slechts 52% 'geloven' dat Jezus waarlijk mens en God is. Hoewel 87,5%
iedere zondag naar de mis gaan, geven slechts 41,5% de quotering 'ik geloof'
aan de reele tegenwoordigheid. C (Maria is moeder en maagd) haalt 22% en
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E (Onfeilbaarheid van de paus) 12%. Er zijn weinig duidelijke verschillen
tussen jongens en meisjes, tenzij dat veel minder meisjes geloven in het maagdelijk moederschap van Maria (15% tegenover 24% van de jongens), terwijl
zij meer geloven in de rale tegenwoordigheid (48% tegenover 39%).
De quotering ik kan dit niet geloven bewerkt de omgekeerde volgorde: bier
krijgt E 22%, C 12%, D 9%, F en B 4%, en A 3,5% . Jongens en meisjes
reageren identiek, behalve betreffende het maagdelijk moederschap, waar 19%
van de meisjes hun 'ongeloof' uitdrukken tegenover slechts 10% van de jongens.
De volgorde van ik twijfel ernstig gelijkt heel sterk op de vorige. De percenten
liggen wat hoger: E 25%, D 15%, C 14%, B 13%, A 9,5%, F 7%. Ook hier
zijn er meer meisjes dan jongens die twijfelen aan de rale tegenwoordigheid:
18% tegenover 14% . Ook is er bij de meisjes meer 'twijfel' in verband met de
Verrijzenis: 14% tegenover 4%. Wat Maria's maagdelijk moederschap betreft
ligt het aantal twijfelenden bij de jongens hoger: 17% tegenover 9% . Meisjes
hakken hier de knoop blijkbaar gemakkelijker door.
De vermeldingen houdt me niet bezig en ik aanvaard zonder nadenken brengen ons op het spoor van hen die we misschien de 'onverschilligen' kunnen
noemen. Zien zij het probleem nog niet, of staan de geformuleerde waarheden
helemaal buiten hun werkelijk leven? Indien wij deze twee quoteringen samentellen, krijgen we de volgende ranglijst: C 52%, E 41 %, A 35%, D 34%,
F 29%, B 21%. Heel duidelijk treedt aan het licht dat de jongens tegen het
dogma probleemlozer staan dan de meisjes: hun 'ik aanvaard zonder nadenken' ligt telkens hoger. Behalve in C en E, waar de meisjes, resp. met 34% en
25%, zeggen dat deze dingen hen niet bezighouden, blijken de jongens onverschilliger to zijn.

2. Het verplichte priestercelibaat
Vraag 28 luidde: „Om welk motief zou de kerk de celibaatsverplichting voor
priesters moeten afschaffen / handhaven?"
64% van de studenten zijn voor de afschaffing van de celibaatsverplichting
(70% van de meisjes, 62,5% van de jongens), 31% voor de handhaving, 3%
durft de knoop niet doorhakken, 2% heeft hierover geen mening.
meisjes
0/0
afschaffen
handhaven
ja + neen
geen mening
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De motieven worden meestal heel lapidair geformuleerd. Het is een 'ogenblikkelijke' reactie: de vraag wordt hun onverhoeds toegeworpen en zij drukken
uit wat zij er 'globaal' over denken. Wie er dieper op ingaat, durft soms geen
stelling te kiezen: „Het zou misschien niet goed zijn als alle priesters huwden,
maar in bepaalde individuele gevallen waarschijnlijk wel. Het probleem is
echter veel complexer, geloof ik, en ik zou op deze vraag geen kategoriek
antwoord durven geven".
Zij die pleiten voor de afschaffing van de verplichting, hebben daarvoor twee
argumenten: het celibaat is niet wezenlijk verbonden met de priesterfunctie;
het celibaat is zelfs een hinder voor de zinvolle uitoefening van het priesterschap in deze tijd. „Het zou mogelijk moeten zijn dat manners die zich niet
voor het celibaat geschikt achten, maar wel een roeping hebben, priester worden. Het celibaat kan men laten bestaan voor degenen die dit vrij kiezen". „De absolute gebondenheid van priesterschap en celibaat is verkeerd. De
priester is immers in de eerste plaats de bedienaar van de sacramenten en de
leider van de liturgische vieringen, maar niet (langer meer) een sociaal werker
die omwille van het werk celibatair moet blijven. Het verplichte celibaat ontneemt de priester een fundamentele ontplooiingsmogelijkheid van de mens". „De priester zou zich meer priester-tussen-de-mensen dan priester-boven-demensen voelen".
De meeste voorstanders van de 'afschaffing' gaan de vraag van de verplichting
of de vrije keuze voorbij en vinden het celibaat op zichzelf zinloos. Een twintigtal studenten zegt dat het celibaat 'tegennatuurlijk' of te 'zwaar' is: „Het
gaat tegen de natuur in en leidt dikwijls tot afwijkingen". - „Onze priesters
missen gewoon menselijkheid". - „Een man heeft een levenspartner nodig". „Afschaffen, omwille van de volledige menselijke ontplooiing. Doch nu nog
niet: de kerk is er nog niet rijp voor. Al zijn er reeds vernieuwingen, de vernieuwde inentaliteit is er nog niet". In deze groep zijn er 14 die opportuniteitsredenen vermelden: „Om in de toekomst voldoende priesters te hebben zal de
kerk het huwelijk wel moeten toelaten!" - „Er zouden meer priesters komen,
en hun Leven zou niet zo 'artificieel' meer zijn".
Zij die menen dat de verplichting gehandhaafd moet worden, trachten meestal
de intrinsieke waarde van het celibaat te omschrijven. Enkelen vinden priesterschap en huwelijk (gezin) concreet onverenigbaar: „Als zij de verantwoordelijkheid hebben voor een gezin, kunnen ze zich niet volledig inzetten voor de
Kerk".
Volledige toewijding aan de pastorale taak is trouwens het motief dat het
meest voorkomt. Volledige toewijding aan God, als 'teken' voor de mensen,
wordt slechts door 10 studenten vermeld: „Er moeten steeds mensen zijn die
volledig vrij blijven om zich met 'de dingen van de Heer' bezig te houden en
daardoor dichter bij de arme mens van de twintigste eeuw komen staan die
wij zijn". Een vijftal studenten vindt het celibaat het typisch kenmerk van de
priester, bijvoorbeeld „omwille van de eerbied".
Alles samen geeft dit de volgende tabel:
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jongens

meisjes

totaal

afschaffen
a. 1. celibaat is niet wezenlijk voor priesterfunctie
2. celibaat is een hinder voor de priesterfunctie
b. het celibaat zelf is zinloos
c. om opportuniteitsredenen

8
15
40
9

10
13
17
5

18
28
57
14

handhaven
a. priesterschap en huwelijk onverenigbaar
b. volledige toewijding aan task
c. toewijding aan God als teken voor de mensen
d. typisch kenmerk van de priester

6
12
8
3

3
6
2
2

9
18
10
5

3. Contemplatieve orden
Bij vraag 27 „Hoe staat u tegenover de contemplatieve orden in de Kerk?"
werden drie antwoord-mogelijkheden geboden: 1. ik waardeer ze; 2. ik begrijp
ze niet, maar gun ze bestaansrecht; 3. ik vind ze overbodig. Praktisch iedereen
heeft deze vraag beantwoord. Een tiental verbeterden de tweede antwoordmogelijkheid in: ,ik begrijp ze en gun ze bestaansrecht'.
meisjes
ik waardeer ze
ik gun bestaansrecht
vind ze overbodig

15
17
11
43

niet ingevuld

1

35
39,5
25,5
100

jongens I
totaal
0/00/0
55
54
13
122
2

45
44,5
10,5
100

70
71
24

42
43
15

165 100
3

Een op vier meisjes vindt de contemplatieve orden gewoonweg overbodig en
gunt ze zelfs geen bestaansrecht, dus heel wat meer dan jongens: 25,5% van de
meisjes tegenover 10,5% van de jongens.

Godsdienstige belangstelling
1. Zorg voor geloofsgroei
In vraag 16 werd een poging ondernomen om de zorg die de student besteedt
aan de verdieping en groei van zijn geloofsleven to vergelijken met zijn belangstelling voor andere problemen. Het 'verwerven van een volwassen geloofshouding' komt op de vierde plaats, met als vergelijkingscijfer 262. Op de eerste
plaats komt 'slagen in de examens' (377), gevolgd door 'verwerven van beroepsbekwaamheid' (334) en 'verwerven van algemene cultuur' (317). Na 'het verwerven van een volwassen geloofshouding' (262) worden nog vermeld: 'het
vinden van een levenspartner' (221), 'politieke belangstelling' (166) en 'geld
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verdienen' (113). Wat ons onderwerp betreft, is er geen verschil waar te nemen
tussen jongens en meisjes.
Op vraag 25: „Hebt u in 1966 uit eigen initiatief iets gedaan om uw geloofsinzicht te verrijken?", geven 40% een positief antwoord: 50% van de meisjes
en 37% van de jongens. 1. lectuur (36); 2. discussie met vrienden (24); 3. contact met priester (14); 4. gespreksgroep (12); 5. bijbellezing (9); 6. retraite (5);
lezingen (4).
2. 'Kerk en Wereld'
Vraag 24 luidde: „Kent u, in grote lijnen, de inhoud van de concilietekst 'Kerk
en wereld' (schema 13)?". De antwoorden:
meisjes

neen

ja
-±: ja

32
10
1
43

niet ingevuld

74
23,5
2,5
100

1
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jongens
0/0

0/0

101

cvo

18
4
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15
3

133
28
5

80
17
3

123

100

166

100

1

2

3. Lidmaatschap universitaire parochie

Uit de antwoorden op een meer algemene vraag over de studentenbladen weten
wij dat 32% een persoonlijk abonnement hebben op het universitair parochieblad: de helft van de meisjes (50%) en een vierde van de jongens (24%).
Op vraag 20: „Beschouwt gij uzelf als lid van de universitaire parochie", antwoorden zij als volgt:
meisjes

jongens I

0/o
ja
neen
niet ingevuld

15
29

34
66

totaal

0/o
33
89

2

27
73

I
48
118

29
71

2

Op de vraag „Hoe hebt u er contact mee?", noteren zij: 1. lezen van parochieblad (41); 2. liturgie in fakulteit of jaar (27); 3. liturgie in Begijnhof of parochie-centrum (26); 4. deelname aan een of andere vorm van groepswerk (23);
5. contact met priester (9).
Merkwaardig is dat verschillende studenten wel het universitaire parochieblad
lezen, de faculteitsmis of parochiemis bijwonen, en zich toch niet beschouwen
als lid van de universitaire parochie. Een zegt uitdrukkelijk „Ik beschouw me
niet als lid van de studentenparochie, maar lees altijd het parochieblad en ga
dikwijls naar de Begijnhofkerk". Een ander: „Het bestaan en de concrete wer-
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king van de parochie dringt tot de meesten van ons niet door". Daartegenover
schrijft een vijftal: „Ik ben lid door het feit dat ik een gelovig Vlaams student
ben".

Kanttekeningen (er zijn andere mogelijk)
Opmerkelijk is de ernst waarmee de studenten op deze opiniepeiling zijn ingegaan. Wij mogen zeggen dat de resultaten tamelijk getrouw het profiel uitstippelen van de Leuvense student uit de eerste licentie. Toch moet men er rekening mee houden dat het hier slechts gaat om dat ene jaar, zoals het er uitziet
in 1966 - 1967, in de Nederlandstalige afdeling te Leuven. Het profiel van hun
collega's van de Franstalige afdeling zou er ongetwijfeld 'anders' uitzien, net
als dat van de Gentse'studenten bijvoorbeeld.
Met deze objectieve gegevens kan de interpretatie nog alle richtingen uit, van
triomfalistisch gejuich om de hoge kerkelijkheidspraktijken in een zo 'kritische'
leeftijdsgroep, tot scherpzinnig pessimisme om de geringe en weinig-gefundeerde geloofskennis van deze 'intellectuele gelovigen'. Elders hopen wij de interpretatie breder uit te werken. Voorlopig stippen wij een drietal knelpunten aan
die een nadere bezinning vragen.
In de eerste plaats dan de duidelijke afstand tussen denken en doen. De Leuvense student beoefent vele praktijken waarin hij niet meer (of nog niet) 'gelooft'. Hij treedt te voorschijn als een vrij geslaagd produkt van de Kerk-vande-verplichting. Voor de Kerk-van-de-uitnodiging lijkt hij niet rijp te zijn. Het
godsdienstige is weinig geintegreerd in zijn leven. In zijn beschouwingen over
eucharistie en biecht geeft hij blijk van onbegrip voor de ware sacramentaliteit.
Vooral wat de biecht betreft is zijn sacramentele beleving helemaal psychologisch vertekend.
Een tweede knelpunt is de uitgesproken individualistische ingesteldheid. Velen
wekken de indruk dat ze hun persoonlijk geloof willen redden of rechtvaardigen, in de lijn van een zekere persoonlijkheidscultus. Bijna nergens bespeurea
wij een engagement voor de opbouw van een modern progressieve kerkgemeen
schap. Is het feit dat slechts 20% van de katholieke ,intellectuelen' iets afweten
van de grote lijnen van 'Kerk en wereld' in dit verband symptomatisch? Ook
de geringe inzet in de universitaire parochie roept vragen op, zowel wat het
gemeenschapsbesef van de student als wat de opzet en de werkwijze van de
parochie betreft.
Een derde knelpunt wordt blootgelegd als we scherper toezien hoe de subgroup,
van de 'overtuigde katholieken' er uitziet. We constateren hier een hogere kerkpraktijk: 96% van deze groep gaan elke zondag naar de mis, praktisch al deze
meisjes gaan ook tijdens de week (56% van de jongens), maar hun zorg voor
geloofsgroei ligt niet hoger dan bij de andere studenten: slechts 43% hebben in
1966 uit eigen initiatief iets gedaan om hun geloofsinzicht te verrijken (tegenover 40% voor de totale groep), slechts 19% kennen de grote lijnen van 'Kerk
en wereld' (tegenover 20% van de totale groep). Ook hun denken loopt paral-
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lel met dat van de anderen: 14% vinden de contemplatieve orden overbodig;
slechts 36% 'geloven' in het maagdelijk moederschap, 18% in de onfeilbaarheid, 62% in de reele tegenwoordigheid. Het is dus niet meteen duidelijk
waarOm iemand zich 'overtuigd katholiek' noemt.
Tenslotte menen wij een hoopgevend symptoom van geloofsrijping te onderkennen in de eerlijkheid waarmee een gedeelte zijn 'twijfels' durft en kan uitspreken in verband met de geciteerde geloofswaarheden. Het is niet altijd
gemakkelijk uit te makers of die twijfel de inhoud of alleen maar de formulering betreft. Merkwaardig is alleszins dat met name die twee geloofspunten
waarop volgens prof. Van Leeuwen de afstand tussen de katholieke en de
protestantse leer het grootst is, nl. de onfeilbaarheid van de paus en de Mariadogma's, de katholieke studenten veruit het minst geloofwaardig voorkomen.
Of en hoe deze 'twijfelaars' tot een volwassen geloofsintegratie zullen komen,
is dan weer een andere kwestie. Zullen zij in hun individualisme vereenzamen
of gaan zij zich gedwee bij de grote hoop van de onverschillige en brave
'katholieke ongelovigen' vervoegen?

11111111Letlitt

•

Fossielen markeren de mensheid
G. M. N. Verschuuren S.J.

Zou er aan de oorsprong van de wetenschap een andere vraag kunnen liggen
dan die naar de mens, naar zijn ontstaan en zijn eindpunt? Vanaf de eerste
bladzijden van de Schrift, vanaf de eerste gemeenschappelijke gedachte die elk
yolk neerlegde in zijn mythologie, is de spanning van deze vraag merkbaar.
De geboorte van een kind brengt ons tnisschien spontaan ertoe bij dit gebeuren
stil te staan, hoewel bij vele volken de actuele situatie andere bestaansvragen
oproept: hoe houden we dit kind in leven, heeft !het wet perspeotieven ... in de
toekomst die wij te bieden hebben? In het Westen kunnen we ons op andere
vraagstukken gooien: het embryo interesseert ons — op grotere Schaal: de
geboorte van de mensheid wordt tot object van onderzoek.
Wanneer we hier willen proberen enkele wetenschappelijke onderzoekingen en
uitspraken uit de antropologie weer te geven, dan vraagt dat al bij voorbaat
een afbakening van 'het verschijnsel mens, een positiebepaling van waaruit we
de mens (oak in zijn historische ontwikkeling) gaan beschouwen. Dat kan zijn
een sociologisohe benadering die de prehistorische mens als stamgenoot of als
cultuurdrager ziet, of een psychologische benadering die vooral oog heeft voor
de invloed van mogelijkheden en beperkingen van de natuur op de mens, oftewel een fysisch onderzoek dat vanuit de lichamelijke vormgeving de mens te
lijf gaat en relaties construeert tussen verschillende skeletten. Steeds moet de
wetenschapper zich bewust blijven dat de afbakening van zijn onderwerp hem
enerzijds een radicale werkwijze oplegt, die voor noodzakelijke consequenties
niet opzij gaat, hem anderzijds wijst op de definitieve beperktheid van zijn
uitspraken — wat is er namelijk uiteindelijk gezegd over de mens, als men b.v.
vaststelt dat hij destijds een kleine hersenomvang heeft bezeten, terwijl daarentegen gedachten en ervaringen, een voortdurend veroveren van het bestaan
en de ander geen meetbare grootheden zijn, en aldus buiten beschouwing
gelaten worden. De mens is nu eenmaal niet te vangen in een beschrijving van
zijn uiterlijke kenmerken, evenmin als in de uitslag van een psychologische
test. Hoe wij over de mens denken hangt in laatste instantie of van onze eigen
bestaanservaring, die onvermijdelijk aan wetenschap voorafgaat. Zo zal de
paleontoloog die over zin of vooruitgang van de evolutie praat, de wetenschappelijke gegevens te buiten gaan en interpreteren vanuit zijn al of niet
optimistische visie op mens en wereld.
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Bijna alle volkeren, zeker de huidige zgn. primitieve volken, hebben hun collectieve mens-opvatting, de visie op hun eigen staan-in-het-universum, neergelegd
in een mythe — een verhaal dat speelt in het verleden, maar zondermeer betrekking heeft op ons actuele bestaan. Het duidelijkste voorbeeld hiervan herkennen we in het Genesis-verhaal, dat Israel spontaan ontwikkeld heeft om in
bevattelijke termen uit te drukken dat de mens afhankelijk is van Jahweh, dat
het goede (optimistisohe) van de schepping voorop zou moeten staan, dat de
mens als partner leeft, maar ook dat er ellende is, onzekerheid van het bestaan
(de prehistorische mens heeft dit ervaren evengoed als de huidige westerling!).
Het zij vooropgesteld dat de volgende onderzoekingen een totaal ander vlak
bestrijken, dat vanuit de meest banale gegevens over de mens (schedel, handen,
werktuigen) onze wetenschappelijke nieuwsgierigheid wit bevredigen. Dan valt
het niet te ontkennen hoe uitermate boeiend het is de relatie op te sporen
waarin de mensheid staat tot alle dierlijk leven, kortom tot de hele werkelijkheld — doch tegelijkertijd zal de ontoereikendheid van de beschrijving (als zou
dit de mens zijn!) niet verborgen kunnen blijven. Relaties onderkennen betekent ook dat we erg technisch te werk moeten gaan en bijgevolg de lezer allereerst moeten overladen met gegevens. Menigeen zal bier 'selectief' moeten
lezen; de overdaad illustreert slechts de werkwijze van de fysische antropologie, bovendien vormen alleen deze gegevens de grondstof waaruit de visie op
de menswording in alle fragiliteit opgebouwd kan worden.
Algemene anatomische kenmerken
Aan de beschrijving van de fossielresten, die zondermeer als feiten beschouwd
kunnen worden, moet een korte uiteenzetting voorafgaan die enig inzicht geeft
in het hoe en waarom van de interpretatie van deze feiten. Immers bepaalde
fragmenten, mag men wel zeggen, uit onze afstammingsleer berusten op het
bestaan van een enkele tand; over het algemeen kan men al erg tevreden zijn
wanneer een kaak, een tamelijk complete schedel, een hand of een bekken meer
houvast bieden — en dan is er natuurlijk nog bij de mens het unieke, dat zijn
lichamelijkheid uitgesproken ligt in wat buiten hem is, b.v. in zijn gebruiksvoorwerpen. Het is dus een redelijke eis dat de veelzeggende vorm van vele
vondsten ons niet door onkunde mag ontgaan. Dan blijft nog staan de daterint,
van deze vondst, want daarbij is de vorm zelden doorslaggevend; belangrijker
is de geologische laag waarin het fossiel bewaard is en die een relatieve datering ten opzichte van andere lagen mogelijk maakt.
Tegenwoordig kan men ook dikwijls een absolute tijdsbepaling maken omdat
men van levend bot of hout de verhouding kent tussen de hoeveelheid radioactieve en gewone elementen, en ook de snelheid waarmee het radio-actieve
deel uiteen valt. Men 'hoeft dan alleen te meten wat er nog van over is om te
weten hoe lang geleden het levend was. Dit geschiedt door middel van hetzij
de C14- (koolstof)- methode, hetzij een (op langere termijn) potassium-argon(K/A)-datering.
De paleantropoloog werkt met grote tijdsafstanden en ieder mens kent de
broosheid van het menselijk lichaam. Hoewel ook afhankelijk van de conserve-
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ringslaag, zullen in de meeste gevallen vele botten verpulveren totdat alleen de
schedel of een kaakgedeelte overblijft , en daarmee zal gewerkt moeten
worden. Men kan een menselijke en een aapachtige kaak vergelijken (b.v. afb.
4), en dan op enkele typische formatietrekken wijzen, die alnaargelang ze meer
of minder duidelijk voorkomen een bepaalde ontwikkelingsfase weergeven.
Het aantal tanden en kiezen is bij mens en mensaap gelijk, maar de opbouw is
wezenlijk anders. Bij de mens is de gehele boog gesloten en enigszins rond, de
hoektanden zijn klein. Bij de mensapen daarentegen is er een 'apespleet' tussen
snij- en hoektanden, waarin de geweldige hoektand van de bovenkaak past;
de kiezen liggen niet in een boog maar evenwijdig. Bij de onderkaak kan men
nog twee dingen opmerken. De kin die bij de mens vooruitsteekt, wijkt bij
de apen achteruit, en er is verschil bij de binnenkant van de onderkaak: bij
mensapen ziet men dikwijls een naar achter gebogen rand, die bij de mens
ontbreekt (de zgn. simian shelf). Vaak treffen we echter het verbeende aanhechtingspunt van de tongspieren (spina mentalis) aan, wat betekent dat de
drager, althans zeker potentieel, spraakvermogen had.
De lezer zal verbaasd zijn, welke gegevens een enkele kaak ons kan verschaffen, zodat we met het feitenmateriaal in handen in staat zullen blijken te zijn
enkele vage ontwikkelingslijnen te onderkennen. Voorlopig kunnen we slechts
vermoeden „dat de menselijke kaak nog oorspronkelijker verhoudingen kent
dan die van de mensapen, en zich bijgevolg ook minder van het oertype heeft
verwijderd" 1 , zodat wellioht ook de (relatief) kleine snijtanden van de oudste
mensapen (Pongiden), die wij uit fossielen kennen, tot de huidige mens toe
behouden zijn gebleven.
Een andere maatstaf bij ons onderzoek is reeds genoemd, nl. de bouw
van de hersenschedel; om een beter
beeld te krijgen van de ontwikkeling
hebben wij de verschillende vormen
onderling vergeleken in afb. 1.
Duidelijk is er een toename in hersenomvang te constateren, wat echter
juist gepaard zou moeten gaan met
afb. 1
een groei van het gebit — v. KoeDoorsneden door de schedelmiddens van
nigswald noemt de uitzondering op
a
Homo sapiens, b = Pithec. erectus,
c = Plesianthropus V, d = Australop. afrideze regel „een van de meest opvalcanus (naar v. Koenigswald).
lende eigenaardigheden van de menselijke ontwikkeling" 2 . Uiteraard is de toename van de hersenschedel geen
geisoleerd gebeuren, maar staat in verband met de verandering in het gehele
lichaam van de mens toen hij op twee benen ging lopen, en waarschijnlijk ook
met het gebruiken van de handen, het creatief-zijn (maar daarover later).
Het zou overdreven zijn de grootte van de schedelinhoud als maatgevend te
beschouwen voor geestelijke prestaties, aangezien twee waarnemingen daarmee
1 G. v. Koeningswald, Speurtocht in de prehistorie, Utrecht, 19622 , p. 13.
2 o.c., p. 149.

920

G. M. N. V erschuuren S .1 .

in strijd zijn. Van de ene kant zullen we in de volgende paragraaf geconfronteerd worden met 'de mens met kleine hersenen', die desondanks enkele menselijke kenmerken toegewezen krijgt; vervolgens weet de fysische antropologie te
vertellen dat er ook binnen de huidige mensheid een variatiebreedte in schedelinhoud te constateren is, die ligt tussen 850 en 2000 ccm en waarbij geen intrinsiek verband valt waar te nemen tussen hersenomvang en begaafdheid. Veeleer
lijkt intelligentie afhankelijk te zijn van ontwikkeling in het milieu, maar ook
van het aantal hersenwindingen en vooral van de structuur van de hersencellen
in de hersenschors — de substantie in de schedel echter staat niet ter beschikking van de prehistoricus. Niettemin lijkt de hersengroei een wezenlijk facet
van de menswording en dat zou betekenen dat meetkundige gegevens wel degelijk iets zeggen over geestelijke processen. Een vergelijking van de mens met de
Pongiden in hun gemiddelde schedelinhoud levert het volgende op:
mens
1350 - 1500
gorilla
350 - 685
orangoetan
295 - 575
chimpansee
320 - 480 cm3.
Die toename gaat vergezeld van enkele karakteristieke trekken, zoals een zich
steil verheffend voorhoofd; er gaat een welving optreden, zodat bij de mens de
schedel meer uitgebalanceerd rust op het lichaam en niet zozeer van achteren
met het lichaam verbonden is.
Dan is er nog de voorkant, de zgn. aangezichtsschedel die een duidelijke ontwikkeling laat zien: van prognaath naar orthognaath, d.w.z. de vooruitstekende
kaken wijken naar achteren zodat het aangezicht vlakker wordt. 'evens blijkt
de toename van de hersenschedel gepaard te gaan met een afname van de gezichtsschedel, vooral wat de snuit betreft. Washburn wil dit laatste toeschrijven
aan een zgn. domesticatie van de mens, wanneer hij zegt: „de schedelstructuur
van de wilde rat heeft dezelfde relatie tot die van de tamme als de schedel van.
de Neanderthaler tot die van de Homo Sapiens" 3 . De wetenschappelijke waarde van deze uitspraak zou getoetst moeten worden; ongetwijfeld is het waar
dat de 'robuustheid' die eens voor de snuit vereist was, bij de mens overgegaan
is op andere ledematen. Daarnaast verdienen nog een bijzondere vermelding
de 'wenkbrauwbogen' bij de mensapen, „die als dikke knobbels de ogen in
zekere mate beschermen" 4; bij meer menselijke individuen vinden wij deze
sterk gereduceerd. Hoe nauw deze anatomische trekken ook met de veranderende structuur van de hersenschedel samenhangen, zij zijn in feite nevenverschijnselen en minder essentieel om de geestelijke mens te laten ontluiken —
alle esthetische motieven ten spijt!
Deze laatste uitspraak vraagt enige reserve waar het de evolutie van de hand
betreft; het begint de laatste tijd steeds duidelijker te worden dat een effectieve
proportionering van de hand een grote, zo niet de grootste, mijlpaal is geweest
op de weg naar de Homo sapiens — met name de Australopithecinen zullen
ons dadelijk vertellen hoe zij soms uitgerust waren „met een hand die in wezen
3 S. Washburn, Tools and human evolution, in Scientific American, sept. 1960, p. 71.
Utrecht, 1961, p. 75.

4 R. Grahmann, De vroegste geschiedenis van de mens,
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een menselijke vorm had, lang voordat de hersencapaciteit er was, vereist am
de mogelijkheden daarvan uit te buiten" 5. VOOr alles lijkt het van belang, niet
alleen dat de duim ander een grote hoek ten opzichte van de hand kan draaien
(zoals ook bij de mensapen), maar dat de duim tegenOver de wijsvinger geplaatst kan worden (opponeerbaarheid). Eerst deze laatste greep maakt het
gebruik van werktuigen mogelijk — in de krachtgreep, zoals men normaal een
vlaggestokje e.d. vasthoudt; of in de precisiegreep, zoals men een pen op het
papier hanteert. Deze grepen veronderstellen dat de duim-lengte en de hoek
tussen duim en wijsvinger toenemen; en die vooruitgang valt evident te constateren van Gorilla, via een Australopithecus van Olduvai naar de moderne mens:

afb. 2 (naar J. Napier)

Reeds vanuit dit oogpunt is het begrijpelijk dat Kahn de hand 'das Kulturorgan' bij uitstek genoemd heeft, hoewel de eigenlijke betekenis altijd onuitputtelijk blijft: „Die Hand reicht und empfangt, und zwar nicht allein Dinge,
sondern sie reicht und empfangt sich in der anderen. Die Hand halt. Die Hand
tragt. Die Hand zeichnet, vermutlich weil der Mensch ein Zeichen ist. Die
Hande falten sich" (Heidegger).
Reeds in het begin is er gewezen op de schamelheid van ons fysisch mensbeeld
— doch de feiten leggen ons deze beperking op, hoe sterk ook de verleiding is
de fantasie tot bekroning van de wetenschap te maken. Maar wij praten over
apen en mensen, waar we nauwelijks weten wat een mens is. Bovendien zijn wij
onwillekeurig belast met onze huidige dier- en mensopvattingen die niet passen
in een evolutionistische visie op de opeenvolging der soorten, want „Aldus
worden begrippen berustend op de twee leden van een statische tegenstelling,
overgebracht op de beide fasen van een dynamische ontwikkeling" 6. Desondanks vereist wetenschap dat er een maatstaf gehanteerd wordt, die in dit
5 J. Napier, The evolution of the hand, in Scientific American, dec. 1962, p. 56.
6 B. Delfgaauw, Geschiedenis en vooruitgang I, Baarn, 1961, p. 170.
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geval bruikbaar is bij de lichamelijke vormgeving van de mens. De bereikte
consensus luidt nu dat we van 'mens' spreken, waar aanwijzingen zijn voor
anatomische geschiktheid tot het maken van gebruiksvoorwerpen, of voor het
bestaan van werktuigen die door deze mensengroep gemaakt werden. Ook
Leakey omschrijft als een mens degene „who set about shaping the raw materials of nature in a regular pattern to suit his needs"?.
Nu zouden we in staat moeten zijn de skeletresten ter hand te nemen en ze te
betasten, of daaraan niet of te lezen valt het voorbije leven van de mensheid.
Convergerende li/nen in Afrika?
De vraag naar de 'missing-link' zal de geinteresseerde lezer wellicht het eerste
op de lippen komen. Toen de Leidse hoogleraar Dubois in 1891 in Java zijn
opgravingen bekroond zag, leek ook bier deze vraag de diepste stimulans geweest te zijn. De populaire gedachte over de mens die voortgekomen zou zijn
uit de aap (een voorbeeld van een apriori uitgangspunt!), leek bevestigd in de
mengeling van aap- en mensachtige trekken van deze Java-mens, die bijgevolg
de benaming 'Pithecanthropus' kreeg (= aap-mens). Intussen is door de hoeveelheid vondsten onduidelijkheid gekomen in de eens zo duidelijke theorie.
Momenteel denkt men de overgang het meest benaderd te hebben in de Afrikavondsten, die als Australopithecinen geclassificeerd staan.
Toen in 1924 Dart voor de eerste maal de vruchtbare prehistorische lagen van
Zuid-Afrika ontsloot, kwamen er resten van een primaat tevoorschijn, die terstond de herinnering opriep aan de destijds zo lang gezochte aap-mens. Vrij
spoedig luidde de omschrijving van deze Australopithecus africanus dan ook:
„een jonge aap-vorm behorend tot de groep van de huidige mensapen .... met
toch enkele, meer 'humanoide' trekken"8.
Intussen had Broom in Sterkfontein (in 1936)
een nieuwe vondst gedaan die hij Plesianthropus transvaalensis noemde (zie afb. 3); hij
bleek daar succes te hebben, want in 1948 werd
nog Plesianthropus V opgegraven, waarvan de
vrij complete schedel eindelijk een schedelinhoud van 480 ccm uitwees; op dezelfde vindplaats werd nog een bijna volledig bekken gevonden dat vanwege zijn breedte aan een tweevoeter toebehoord moet hebben.
Alvorens de betekenis van deze gegevens te
afb. 3
toetsen moet nog een afzonderlijke groep sketransvaa lensis ,
De Plesianthropus
Pl
in reconstructie van Weinert.
letten vermeld worden uit Swartkrans en
Kromdraai. Broom heeft deze serie ingeluid en
bijna terstond afgebakend van de Australopithecus-vormen in strikte zin (de
term 'Australopithecus' wordt ook wel gebruikt voor alle Afrikaanse vondsten)
want „De schedel verschilde in een aantal trekken van die welke bij Sterk7 L. Leakey, Finding the world's earliest man, in National Geographic, sept. 1960, p. 422.
8 M. Boule - Vallois, Les hommes fossiles, Masson, Paris, 19463 , p. 86.
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fontein gevonden was, en hij had grotere hersens" 9. De naam Paranthropus
robustus had hij hiervoor gereserveerd, later volgde de Paranthropus crassidens.
Weliswaar blijft het onderscheid tussen de oudere, 'sierlijkere' Australopithecus
en de jongere, met kleinere tanden uitgeruste Paranthropus enigszins hypothetisch.
Over het gebit zijn enkele algemene opmerkingen besohikbaar: de achterste tanden zijn uitermate groot en zwaar, terwijl de snijtanden en ook wel de hoektanden ongeproportioneerd klein zijn,
doch gelijkmatig en zonder apespleet (cf.
afb. 4
afb. 4) — dat geeft reden genoeg binnen
Naast elkaar bovenkaak van een Australo- deze groep een specialisatie to vermoepithecine en een Gorilla (B).
den. Eigenlijk is het begrip specialisatie
(naar le Gros Clark)
nog niet uitgewerkt, maar bier kunnen
we ermee volstaan, dat het een statische aanpassing inhoudt, een zelfstandige
aftakking die zich onttrekt aan het vormenspel van pre-homininen naar Homo
Sapiens.
Wat de capaciteiten van deze wezens betreft heeft men vrij sterke vermoedens.
Hun min of meer rechte houding en het ontwikkeld gebit mogen niet verdoezelen dat de gemeten schedelinhoud binnen de grenzen
der mensapen ligt, niet uitgezonderd de geschatte
700 ccm van de Paranthropus-vormen die grotendeels
op rekening komt van de lichaamsgrootte. Verder
denken we nog aan het vreemde schedeldak van de
Paranthropus crassidens, waar de spieren die van de
zware kaken opzij naar boven lopen, een lange 'schedelkam' als aanhechtingspunt hebben (zie afb. 5).
Bovendien worden de laatste tijd aangetroffen werktuigen toegeschreven aan andere, meer menselijke weafb. 5
Paranthropus crassidens
zens (Telanthropus?), omdat sommigen „Aan de
(naar Broom en
gelijktijdigheid van de Euhomininen en de AustraRobinson)
lopithecinen . . . nauwelijks meer twijfelen" kunnen10,
hoewel daarentegen Oakley eerder gelooft „dat ze gemaakt werden door deze
aapachtige hominiden"11 . Dat alles suggereert al dat de Australopithecinen zo
misleidend zijn in hun kenmerken dat men nauwelijks nog gelooft „im Bereich
des rein Gestaltlichen ein sicheres Kriterium zur Entscheidung von Mensch
and Tier zu finden"12.
Niettemin zal de lezer ondanks alle gedegen analyses, de resultaten tot nu toe
erg onbevredigend vinden: de antropoloog schijnt om de kern van de zaak
9 R. Broom, The ape-man, in Scientific American, nov. 1949.
10 P. Overhage, Waren die Australopithecinen Menschen?, in Bijdragen 19, 1958, p. 303.
11 K. Oakley, Frameworks for dating fossil man, Chicago, 1964, p. 173.
12 P. Overhage en K. Rahner, Das Problem der Hominisation, Herder, 1961, p. 360.
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heen te draaien, de meest verscheidene typen fossielen worden op zijlijntjes
geschoven. Maar waar ligt nu de bedding van de stroom der mensheid? De
antropologie in de kinderschoenen wist een dergelijke lijn te construeren van
Heidelberger via Pithecanthropus en Neanderthaler naar de Cro Magnonmens. Toen enige tijd geleden enkele van deze fasen in twijfel getrokken werden door toevloed, en dus kennis, van nieuw feitenmateriaal, leek de afstammingsleer door de mist overvallen. Het is nog maar 8 jaar geleden dat in
hetzelfde Afrika van de Australopithecus een vondst ingeleid werd die zonder
meer de opzienbarendste genoemd mag worden van deze eeuw: aan de namen
Zinjanthropus en vooral Homo habilis werden hoge verwachtingen verbonden.
Toen de familie Leakey de eerste sporen van de Zinjanthropus ontdekt had,
was de overeenkomst met de Zuid-Afrikaanse Paranthropus frappant; de vindplaats van de Olduvai-kloof in Tanganyika suggereert dus een sterke verbreiding van de Australopithecinen. Het duidelijkste kenmerk was weer de disharmonie tussen de grote kiezen en de kleine hoek- en snijtanden, de schedelkam
bleek aanwezig, de schedelinhoud bedroeg slechts 530 ccm. Alleen de aangetroffen primitieve rolwerktuigen hadden nog geen voldoende verklaring. De
mening van Leakey, dat ze aan zijn Zinjanthropus toegeschreven moesten worden, was wellicht al te fantastisch; doch een even fantastische indruk maakte
de schatting van Leakey dat 'Zinj' zeker 1.500.000 jaar (nog vddr het pleistoceen) oud was — hetgeen later door de potassiumargon-methode werd bevestigd.
De vraagtekens hoopten zich op. Intussen deed Leakey ongeveer op dezelfde
plaats een andere vondst, met de duidelijke aantekening: „op een lager niveau
in de kloof, als bewijs dat onze nieuwe hominide voor Zinj had geleefd"13.
Niet alleen de ouderdom is verbazingwekkend, maar bovenal de ontdekking
dat deze vondst afstak tegen de nog paranthropische Zinj als „een ander type
hominide . met enigszins grotere hersens en met tanden weliswaar groot,
maar niet hetzelfde als die van de 'bijna-mens' "14. De harmonieuze bouw van
het gebit en een grotere herseninhoud (680 - 700 ccm) zijn voor de onderzoekers Leakey, Tobias en Napier aanleiding geweest de Homo habilis als een
zeer oude 'primitieve' vertegenwoordiger te beschouwen van de specifiek menselijke tak. Deze hypothese wordt versterkt door de hand-structuur, die vrij
gaaf aangetroffen is en die een opponeerbaarheid van de duim vertoont — de
werktuigen (ook die bij Zinj) zouden dan door deze hand gemaakt kunnen
zijn (afb. 2).
De gedachte dat dergelijke klein-schedelige wezens gereedschap zouden hebben gemaakt, heeft zonder meer een „revolution in our conception of 'Man'"
(Oakley) teweeggebracht. Reeds de verandering in de definitie van 'mens', die
vroeger berustte op deze schedelcapaciteit, maar steeds meer de 'toolmaking
man' beklemtoond heeft, is daar een voorproefje van; het is steeds minder
waarschijnlijk dat de mens zich allereerst anatomisch volledig ontwikkeld
13 L. Leakey, Exploring 1,750,000 years into man's past, in National Geographic, okt.
1961, p. 573.
14 L. Leakey, Exploring . . . , p. 577.
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heeft en daarna pas gebruik heeft gemaakt van zijn gepre-fabriceerde vermogens; dat is in strijd met de huidige evolutiegedachte die natuurlijke selectie
veronderstelt, in die zin dat eigenschappen direct van voordeel moeten zijn.
De ontwikkeling van geestelijke krachten is nu eenmaal een gebeurtenis „waartoe het rechtop lopen de statische voorwaarde, het gebruik van armen en
handen in voortdurende wisselwerking de onafgebroken prikkel waren"15;
elders16 hebben we erop gewezen dat de mens aan de natuur, aan de wereld
'geworden' is, en ddardoor pas mens als unicum is.
De Olduvai-hand heeft dit inzicht bij ons bewust gemaakt, namelijk „dat deze
belangrijke culturele fase (het maken van werktuigen) ... in beweging werd
gezet door een veel minder ver gevorderde hominide en een veel minder gespecialiseerde hand dan men vroeger gedacht had" 17 . Ook een chimpansee gebruikt stokjes om termieten to vangen zou dat niet het stimulerend appel
van het milieu kunnen zijn, waarop alleen vanuit een bepaalde constitutie
gereageerd kan worden; die constitutie is dan uiteindelijk „in termen van
natuurlijke selectie het resultaat van de verandering, die kwam met een op
het gebruik van werktuigen gebaseerde manier van leven" 18 . Dit lijkt allemaal
buitengewoon ingewikkeld, maar in feite wil ermee gezegd zijn dat in eerste
aanzet het gebruik van gereedschap een richting gewezen heeft weg van de
dieren. Daarom zegt Leakey van zijn Homo habilis: mens, vanuit een wetenschappelijke definitie. Maar wat de mens eigenlijk is, in metafysische zin, weten
we niet, laat staan de prehistorische mens. Inzoverre is de term 'mens' met het
grootste voorbehoud gebezigd.
De Zuidzee-gordel
Intussen zal de vraag zich opdringen wat de eens zo magische namen als
Pithecanthropus en Neanderthaler nog voor betekenis hebben. Misschien zijn
zij voor ons minder interessant geworden, omdat gebleken is dat de vertegenwoordigers van deze groepen zich op de een of andere manier al 'gesettled'
hebben. Zo treffen we een Pithecanthropus aan die zich reeds in noordelijker
streken gewaagd heeft, de Sinanthropus; van de Neanderthaler zien we individuen in het noordelijke Duitsland, maar evenzeer in het zuidelijke Rhodesia.
Desondanks is hun positie nog niet geheel helder.
In Java heeft von Koeningswald met gegevens van Teilhard de Chardin en de
Terra de pleistocene formaties zo kunnen rangschikken dat wij enige parallellen bezitten met onze ijstijden dit vergemakkelijkt onze kijk op de menswording:
1. De Djetisfauna (vergelijkbaar met ons oud-pleistoceen, dus Giinz-ijstijd tot
le interglaciaal) heeft o.a. de Pithecanthropus IV oftewel de P. Modjokertensis opgeleverd.
2. De Trinilfauna (midden-pleistoceen, ± 500.000), is beter bekend vanwege
15 R. Grahmann, o.c., p. 75.
16 G. Verschuuren, 'Mens-wording' aan de wereld, in De Gids, juni 1967.
17 J. Napier, o.c., p. 62.
18 S. Washburn, o.c., p. 63.
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zijn Pithecanthropus erectus, die Dubois (I) en v. Koenigswald (II en III)
opgegraven hebben.
Als de lezer zich nog jets herinnert uit
de bespreking van de algemene somatiPITHECANTHROPUS
sche kenmerken, kan hij de betekenis
vermoeden van een duidelijke prognathie
ERECTUS
bij deze schedel, een terugwijkende kin
afb. 6
en een wenkbrauwwal; de schedelinhoud
(naar W. Howells)
ligt nauwelijks nog boven de 775 ccm
(2 mannelijke individuen schijnen de 900 te bereiken).
De vraag of deze wezens het predicaat 'menselijk' verdienen, werd door
Dubois niet eenduidig beantwoord; later wist v. Koenigswald bij zijn vondst
te verifieren, dat „de anatomie van het temporale gedeelte menselijk" was19.
Meer gefundeerde uitspraken waren pas mogelijk toen een ander individu, de
Sinanthropus, door zijn bouw bewees een Chinese Pithecanthropus te zijn —
al heeft de herseninhoud bij hem gemiddeld
1100 ccm kunnen bereiken. Toch lijkt het gerechtvaardigd de betere documentatie over de
Sinanthropus toe te passen op de Pithecanthropus, die helaas niet in zijn eigenlijk leefmilieu temidden van werktuigen aangetroffen
kon worden, omdat de vindplaats uit door
S INANTHROPUS
water aangevoerde afzettingen bestaat. De
PEKINENSIS
Sinanthropus daarentegen hebben we in zijn
kampement gevonden, een grot rijk aan jachtalb. 7
buit, stenen werktuigen en zelfs vuurresten.
Met name deze laatste gegevens zijn aanleiding geweest de Sinanthropus, en
dus ook de Pithecanthropus, hun menselijke rechten toe te kennen. Teilhard
maakt weliswaar de restrictie dat er aan de schedel „een anatomische toenadering naar beneden, naar de apen" 2° of te lezen valt, doch tegelijkertijd ziet hij
een kloof tussen hen en de mensapen, want het gebruik van steen en vuur
maakt „tot het tegendeel bewezen is . . . . met gelijk recht als de reflexie, onlosmakelijk deel uit" van deze groep21.
Nauwelijks kunnen we ons aan de indruk onttrekken dat zich hier het leven
van onze v6Orouders heeft afgespeeld. Van de andere kant lijkt het, gezien de
sterk eenzijdig ontwikkelde kenmerken aannemelijker, dat we bier te maken
hebben met een gelsoleerde groep die niet de dynamische ontwikkelingsmogelijkheden behouden heeft, welke zouden leiden tot de Homo sapiens. Dan
zouden ze dus „in werkelijkheid slechts een sterk gedifferentieerde (om niet te
19 G. v. Koenigswald, Paleontologie en Menswording, in Evolutie, door J. Drost e.a.,
Utrecht, 19623, p. 159.
20 P. Teilhard de Chardin, Het verschijnsel mens, Utrecht, 1960, p. 160.
21 P. Teilhard de Chardin, o.c., p. 162.
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zeggen: a.h.w. losgeraakte) fractie vertegenwoordigen van de ware Prehomininen"22.
De nieuwe mens doorbreekt de bundel der Neanderthalers
Bij de skeletten die nu nog genoemd zullen worden, staat niet meer zozeer de
vraag naar het menszijn op de voorgrond: zonder veel aarzeling heeft men alle
Neanderthalers gerangschikt onder de naam Homo sapiens. Veeleer is bier
van belang welke ontwikketingslijn binnen deze bundel direct naar de huidige
mens loopt, en welke als gespecialiseerde zijlijn moet worden opgevat.
De eerste vondsten, die zich voor altijd met de naam Neanderthaler hebben verbanden, zijn op den duur
minder essentieel gebleken. Bekend
zijn daarvan vooral de vindplaatsen
Neanderthal (1856), Spy (Belgie), la
Chapelle aux Saints, le Moustier, la
Ferrassie. Een wenkbrauwwal valt te
constateren evenals een bijzonder
hoge schedelcapaciteit (1350 - 1700
ccm).
Uit het late optreden en de eenzijdig
ontwikkelde kentekenen zou men
moeten concluderen dat er reeds eerder een meer oorspronkelijke vorm
moet zijn geweest die zo levensvatbaar was, dat de andere afgesplitste
takken hierdoor overvleugeld zouden
worden.
In de vondsten van Swanscombe
(250.000), Steinheim (200.000) en
Fontechevade vermoedt men zulke
afb. 8 en 9
voorlopers gevonden te hebben Twee verschillende vertegenwoordigers van
de Neanderthaler: la Ferrassie en Steinheim inderdaad vertonen zij een regelmatige ronding van de schedel, kleine
verstandskiezen en zwakke prognathie; allemaal kenmerken die „het fossiel
van Steinheim doen afwijken van de Homo neanderthalensis en dicht bij de
moderne mens brengen"23 . Afb. 9 laat deze vereniging zien van kenmerken van
primitiviteit met die van vooruitgang.
Sommige auteurs dachten reeds bij de oude Neanderthalers tekenen van verstarring te bespeuren. De schedels van Ehringsdorf en Saccopastore zouden de
richting ingeslagen zijn, die enerzijds eindigde in de aan het begin genoemde
'arctische' Neanderthaler, anderzijds zouden zij tropische uitlopers gevonden
hebben in Broken Hill en Ngandong.
22 P. Teilhard de Chardin, Plaats van de mens in de natuur, Utrecht, 1963, p. 71.
23 M. Boule-Vallois, o.c., p. 197.
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Het is verbluffend welk een expansiekracht de jonge mensheid ontwikkeld
heeft, welke diversiteit steeds weer waargenomen wordt. Dat is op zich al een
unicum, maar voor de paleantropoloog zijn hier allereerst andere conclusies
te trekken. Allereerst volgt hieruit dat onze mensheid een bijzondere levenskracht vertoont die ondanks verschillende 'doodlopende experimenten' zich
een weg heeft kunnen banen naar een wereldomvattend bestaan — zonder
evenwel uiteindelijk in nieuwe soorten uiteen te vallen met onvruchtbaar
onderling contact. Evenzeer echter schijnt nu „de oorsprong van de mens terug
te gaan tot een steeds verder verleden"24, zoals de Homo habilis met zijn datering in het Tertiair nogmaals te verstaan heeft gegeven.
Het traditionele ouderpaar
Bij ons onderzoek heeft het spaarzame vondstenmateriaal ons in staat gesteld
hypothetische groepen aan de hand van enkele daartoebehorende vertegenwoordigers met elkaar in verband te brengen. Deze gedachte zal van wezenlijk
belang zijn voor onze vraag naar de oorsprong, de oer-sprong van de mensheid, omdat de werkwijze van de paleantropologie duidelijk enkele beperkingen oplegt aan een hominisafie-verklaring. Deze gehele beschouwing is pas
geslaagd, als het de lezer duidelijk is geworden dat de antropoloog voor een
volledige reconstructie speculeert op een fossiele neerslag van alles wat er aan
telkens gemuteerde groepen heeft bestaan. Dit is grotendeels een ijdele hoop,
want zelden bestaat er bij elke nieuwe ontwikkelingstrap garantie voor zo'n
grote hoeveelheid vertegenwoordigers, dat het statistisch gezien mogelijk wordt
iiberhaupt een 'presentexemplaar' geconserveerd aan te treffen. Deze verwachting is helemaal denkbeeldig, als men bovendien nog de erg aannemelijke theorie aanvaardt dat dergelijke veranderingen zich versneld afspelen. Ja, van
groepen die zich eenmaal in een bepaalde streek gevestigd hebben en zich
geisoleerd voortplanten (Australopithecus of Neanderthaler misschien?) is dat
minder vreemd. Maar waar wif precies met de eerste mens geconfronteerd
warden, is am bovenstaande reden niet te beantwoorden, meer nog omdat we
niet weten wat een mens is — of althans waar we al met een mens te maken
hebben — hoezeer ook ons schematisch denken dit zou wensen.
Over al-of-niet-polyfylese heeft de antropoloog wel een uitgesproken mening: want dat onze verschillende rassen niet uit verschillende soorten (b.v.
mensapen) voortkomen, kan fylogenetisch bijna bewezen worden. Moeilijker
ligt het bij de monofylese: is op verschillende plaatsen op aarde de mensheid
ontwaakt (polygenese) of in een enkele localiseerbare streek (monogenese)?
Gezien de steeds weer terugkerende zijlijnen en de grote diversiteit is de eerste
hypothese niet zonder meer onmogelijk, maar vanuit theoretische overwegingen is de laatste waarschijnlijker. De evolutietheorie gaat namelijk uit van
natuurlijke selectie op grond van aanpassing; aanpassing ander verschillende
omstandigheden op verschillende plaatsen zou moeilijk zo'n uniforme mensheid kunnen opleveren (denk alleen maar aan het gelijke chromosomenaantal,
2n = 46). De monogenese op een plaats lijkt het meest voor de hand liggend,
24 M. Boule-Vallois, o.c., p. 198.
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omdat het een verklaring biedt voor de verandering binnen een populatie, voor
zich wijzigende kenmerken binnen een geografisch afgebakende groep. Het
evolutionistische denkmodel gaat ervan uit dat binnen een groep een nieuw,
aangepast kenmerk verschijnt, dat voornamelijk door vruchtbare voortplanting
steeds meer beslag weet te leggen op de meerderheid van de groep; daarmee
„verandert de populatie langzamerhand haar genetisahe structuur en lichamelijke vormgeving"25. In strikte zin echter vormt dit alles geen paleontologisch
vraagstuk; het is vooral de experimentele genetica die nog met dit probleem
worstelt.
Het zal intussen duidelijk zijn dat het begrip monogenese hier niet een bepaald
ouderpaar betreft maar een hele populatie. De bioloog vindt nu eenmaal dat
populaties de „eenheden zijn die evolutie ondergaan eerder dan 'levende
wezens' of 'soorten"'26 . Daarom moet een dergelijke monogenese duidelijk
afgebakend worden tegenover een theologisch monogenese-begrip, want dit
„dekt zich dus niet met wat de wetenschap onder monogenese verstaat. Het
wetenschappelijk begrip monogenese-als-groep zou theologisch gesproken polygenese betekenen"27.
Wellicht zijn velen onder ons teleurgesteld over het primitieve begin van de
mens. Misschien zou het goed zijn zich te bezinnen op de huidige verhoudingen binnen de mensheid. Zo leert de culturele antropologie ons dat bijv. de
bewoners van Tasmanie een in onze ogen onmenselijke houding tegenover het
bestaan aannemen; ofschoon zij in een omgeving leven die rijk uitgerust is
door de natuur, schijnen zij volkomen apathisoh te zijn voor deze natuurlijke
rijkdom. Zelfs piji en boog zijn hen onbekend, alleen voor het opgraven van
wortels gebruiken zij een stok, die ons herinnert aan de stok van de chimpansee. Hun volledige isolatie zorgt voor het ontstaan en de continulteit van deze
situatie.
Het mag vreemd klinken, maar zo zijn wij genaderd tot de bijbelse monogenese: de mens die zich afzondert, gaat aan de waarden en mogelijkheden
van het leven voorbij. In het mensenpaar van Genesis had niet beter uitgedrukt
kunnen worden dat de mens wezenlijk partner is, en aldus de wereld aan zich
moet onderwerpen — in het zweet van zijn aanschijn weliswaar, maar Jahweh
heeft alles gegeven . . .. tot de belofte van het punt Omega toe. Misschien is
het wel nodig om door alle technische gegevens over de prehistorische mens
heen deze waarheid te ontdekken .

25 P. Overhage, Zum monogenetischen Ursprung der Menschheit, in Stimmen der Zeit, 167,
1961, p. 411.
26 T. Goudge, De wijsgerige aspecten van de evolutie, Utrecht, 1966, p. 25.
27 M. Jeuken, De biologische evolutie met haar wijsgerig perspectief, in Bijdragen 24, 1963,
p. 45.
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Konrad Adenauer
Op 19 april overleed 91 jaar oud in zijn woning te RhOndorf dr Konrad
Adenauer, die van 1949 tot 1963 als bondskanselier de binnen- en buitenlandse
politiek van de Westduitse Bondsrepubliek leidde. In deze jaren is hij er in
geslaagd zijn land na de afschuwelijke catastrofe tijdens Hitler weer een plaats
in de wereld te bezorgen. Hij streefde naar een herstel van Duitsland op
politiek en — samen met Erhard — op economisch terrein. Politiek wilde hij
zijn land integreren in een Westelijk bondgenootschap, daar bewezen was, dat
het een zelfstandige macht te gauw misbruikte voor zuiver nationalistische
doeleinden; daarom wenste hij opname in EEG en NATO en zocht hij toenadering tot Frankrijk, hetgeen resulteerde in het kort voor zijn aftreden in
1963 gesloten vriendschapsverdrag met de Gaulle.
Er was echter een zeker dualisme in zijn optreden; het geslaagde economische
herstel van West-Duitsland verwekte een steeds sterker besef van eigen kracht
bij de Duitsers en dit maakte het hen moeilijker zich neer te leggen bij de
afstand van gebieden aan Polen en bij de scheiding in twee Duitslanden. Herstel van het Bismarck-rijk, of beter van de grenzen van de republiek van
Weimar — waarvoor men in die tijd geen sympathie kon opbrengen — werd
voortdurend geeist ook door de vele Heimatvertriebenen en alhoewel Adenauer
wist, dat deze wens onverenigbaar was met de door hem verlangde samenwerking met de Verenigde Staten en de westerse wereld, wilde of kon hij dit
niet zeggen. Zo was er een zekere oneerlijkheid in zijn politiek, niet tegenover
het Westen, maar wel tegenover zijn eigen landgenoten.
Deze tegenstelling moest zich wreken. In de door Adenauer zo gecultiveerde
goede verstandhouding met Frankrijk kwam tijdens de periode Erhard de
keuze-moeilijkheid voor Bonn. Hield men vast aan de aanspraken op gebieden
ten Oosten van de Oder-Neisse linie dan kwam men in conflict met de opvattingen van de Gaulle, die in het kader van zijn 'Europa tot aan de Oeral'
streefde naar een betere verstandhouding met de Oosteuropese landen. Erhard
distancieerde zich van de Gaulle, maar zijn huidige opvolger, Kiesinger, volgt
weer de door Adenauer uitgestippelde lijn van toenadering tot Frankrijk.
Betekent dit, dat men in Bonn gaat inzien, dat men de Poolse grenzen moet
erkennen en dat men zijn houding tegenover de DDR gaat herzien en een
einde maakt aan genoemd dualisme? Inderdaad pleiten rebellen in de FDP nu
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voor erkenning van zowel de Oder-Neisse grens als van de DDR, terwijl
bondskanselier Kiesinger al verklaarde, dat de erkenning van de eerste slechts
een kwestie van tijd zou zijn.
De laatste dienst, die de man die in de koudste periode van de koude oorlog
wel eens minister van buitenlandse zaken van de Verenigde Staten genoemd
werd, zijn land bewees was zijn begrafenis, daar deze de grote figuren der
Westerse politick een ongezochte gelegenheid verstrekte om met elkaar de
huidige wereldproblemen te bespreken. Alle speculaties in die richting bleken
waardeloos. Johnson en de Gaulle hebben nauwelijks met elkaar gesproken en
wel had Kiesinger een lang onderhoud met de president der Verenigde Staten,
maar succesvol is dit niet geweest, daar de Westduitse kanselier ook nu zijn
bezwaren tegen het non-proliferatieverdrag bleef handhaven.
Engeland
Londen komt meer en meer tot de ontdekking, dat zijn wereldpositie verdwenen is. Lang heeft het na de tweede wereldoorlog vastgehouden aan de fictie
een grote mogendheid te zijn, maar de financiele lasten werden steeds moeilijker te dragen en deze gevoegd bij de eveneens steeds slechtere economische
toestand van Engeland leidde reeds tot ontruiming van Engelse vlootbases.
Dit bracht grote moeilijkheden met zich mee in Aden. Reeds de conservatieve
regering Macmillan besloot in 1962 aan Zuid-Arabic onafhankelijkheid te
verlenen. Er zou een federatie gevormd worden uit de 23 sultanaten rond Aden
en de kroonkolonie van die naam; tussen deze Zuidarabische federatie en
Engeland zou een defensie-akkoord gesloten worden en de Britse militaire
installaties in Aden zouden gehandhaafd blijven. Deze plannen bleken niet te
verwezenlijken en prime-minister Wilson besloot tegen 1968 Aden te ontruimen
en geen militaire verplichtingen t.a.v. Zuid-Arabic op zich te nemen. Nu wil
Londen Aden ontruimen voor 1 november 1967, maar de federale regering
verklaart niet in staat te zijn de verantwoordelijkheid voor de interne orde en
rust van de Britse troepen over te nemen. Dit is begrijpelijk gezien de felle
onderlinge strijd tussen drie naast en tegen elkaar werkende nationalistische
organisaties, waarvan er twee meerdere of mindere steun vanuit Egypte ontvangen. Bemoeienissen van de V.N. leidden tot het sturen van een V.N.-missie,
die de mogelijkheid van toezicht bij de a.s. verkiezingen zou onderzoeken,
maar deze heeft na een verblijf van enkele dagen in Aden het bijltje er bij
neergelegd, omdat zij onvoldoende medewerking kreeg van de Engelse overheid in Aden.
Volgens geruchten zou Engeland er nu ook over denken voor 1970 zijn bases
in Singapore te ontruimen. Daarmee zou het zich met uitzondering van Hongkong geheel uit Zuid-Oost-Azie terugtrekken en daar zijn plaats totaal overlaten aan de Verenigde Staten. Het zou hiermee willen accentueren, dat het
zich volledig op Europa wenst te richten in de hoop zo een goede indruk op de
Gaulle te maken in verband met nieuwe plannen om tot de EEG toe te treden.
De beslissing hierover moet in Parijs vallen; de andere vijf leden zijn voor
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toetreden van Engeland, ook West-Duitsiand, waar Kiesinger echter uitdrukkelijk verklaarde geen druk op de Gaulle te willen of kunnen uitoefenen.
Wilson is er nu in geslaagd de instemming van zijn volledige regering te krijgen
en het is niet te verwachten, dat er in het parlement geen ruime meerderheid
voor aansluiting te vinden zal zijn. Samen met Engeland willen enkele EVAlanden toetreden of zich associeren. Ook nu zullen de moeilijkheden liggen in
het veiligstellen van de belangen van de Engelse landbouw en van die van de
Gemenebestpartners. Het zou ons niet verwonderen, als de Gaulle hierin een
nieuwe aanleiding zal zoeken am een voor zijn overheersende positie gevaarlijk
lid te weren. Of kan de Gaulle zich gezien de binnenlandse oppositie tegen
zijn regering — de weelde van een nieuwe weigering niet veroorloven? Het is
te hopen.
Frankriik
Hoe zwak de regering na de verkiezingen van maart is bleek duidelijk, toen
president de Gaulle op 1 april het ontslag van de regering Pompidou aanvaardde. Daardoor werden de leden in staat gesteld om hun kamerzetels te bezetten
en zo deel te nemen aan de verkiezing van de kamervoorzitter, waarbij de
Gaullisten de 22 stemmen van de ex-ministers hard nodig konden hebben.
Toen de Gaullist Chaban Delmas was gekozen, werd 6 april Pompidou weer
tot premier benoemd en de volgende dag was het kabinet gereed.
Een der eerste besluiten der nieuwe regering was het parlement speciale volmachten te vragen om tot 1 november het economische beleid per decreet te
regelen, hetgeen gemotiveerd wordt met de korte tijd, die haar nog rest om de
Franse economische structuur aan te passen aan de nieuwe economische en
sociale situatie, die zal ontstaan wanneer vanaf 1968 de integratie binnen de
EEG voortgaat. Tegen deze vorm van — zij het tijdelijke — economische
dictatuur verzet de gehele oppositie zich, en ook de onafhankelijke republikeinen onder leiding van Giscard d'Estaing, die behoren tot het Gaullistische
blok, zijn er niet gelukkig mee; zij hadden gehoopt en verwacht, dat de regering meer bereid zou zijn om overleg te plegen met het parlement. Ook binnen
de regering schijnen er moeilijkheden te zijn geweest; Pisani, vanaf 1961 lid van
de regering, eerst als minister van landbouw, daarna van openbare werken en
huisvesting en nu van overheidsinvesteringen en huisvesting, is op verzoek van
de president als zodanig afgetreden, omdat hij het niet eens zou zijn met
bovengenoemd besluit. Zal de Gaulle bij een eventuele nederlaag van zijn
regering in het parlement gebruik maken van de gelegenheid die zijn eigen
grondwet hem biedt om het parlement geheel op een zijspoor te rangeren en
alle macht aan zich trekken?
Griekenland
Na de Griekse burgeroorlog, waarin de communisten tussen 1946 en '49
probeerden de macht te veroveren, een poging die mislukte tengevolge van het
ingrijpen van Engeland en later — toen dit de Engelse krachten te boven ging
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— van de Verenigde Staten, is de regering in voortdurende moeilijkheden
geweest. Er was een periode nl. van 1955 tot '63, waarin er enige bestendigheid
te ontdekken was onder premier Karamanlis, de stichter van de Nationaal
Radicale Unie, maar toen deze naar aanleiding van een onbetekenend meningsverschil met de koning aftrad en het land verliet, volgden de regeringen elkaar
snel op. De werkelijke reden voor het aftreden van Karamanlis moet worden
gezocht in de tegenstelling tussen de gematigde progressiviteit van Karamanlis
en het conservatisme van het hof. Misschien zou het de leider van de Unie van
het Centrum, George Papandreou, gelukt zijn om enige rust te brengen, als hij
wat tactischer was te werk gegaan en er zo in zou zijn geslaagd het vertrouwen
van de koning te winnen. Toen hij echter eind '65 als premier tevens minister
van defensie wenste te worden om dan het leger te zuiveren van rechtse, conservatieve elementen, joeg hij zijn tegenstanders te hoop, die daarop al hun
invloed op de jonge koning Constantijn aanwendden om onmiddellijk het door
Papandreou in een boze bui aangeboden ontslag te aanvaarden.
Het geheel werd nog meer gecompliceerd door de ondoorzichtige Aspidaaffaire. Aspida zou een organisatie zijn van links-revolutionaire legerofficieren onder leiding van Andreas Papandreou, met het doel de monarchie omver
te werpen. Er is een proces geweest, dat weinig beantwoordde aan de eisen van
een normale rechtspleging, er zijn vonnissen geveld en enkele beschuldigden,
juist degenen, die bekend hadden lid van Aspida te zijn, werden vrij gesproken.
Maar Andreas kon men, daar hij parlementaire onschendbaarheid genoot, niet
aanpakken. Men moest een andere kans afwachten.
Eind december van het vorig jaar maakte de Nationaal Radicale Unie, nu
onder leiding van Kanellopoulos, moeilijkheden; hij zegde de steun van zijn
partij aan de zittende regering Stephanopoulos op en eiste spoedige nieuwe verkiezingen. De regering wenste nl. een wetsvoorstel in te dienen tot wederinvoering van de volledige evenredige vertegenwoordiging in plaats van de bestaande
versterkte evenredigheid met een minimum. Aanneming van dit voorstel zou
verlies betekenen voor de grotere partijen, ook voor de nationaal-radicalen en
vandaar de haast van hun leider. Twee overgangsregeringen volgden elkaar
snel op, de laatste met Kanellopoulos aan het hoofd, en op 28 mei zouden er
verkiezingen worden gehouden, die naar men algemeen verwachtte door de
beide Papandreous zouden worden gewonnen. Rune was er nog geweest over
de datum van de ontbinding van het zittende parlement; gebeurde dit voor 28
mei, dan zouden de leden niet meer onschendbaar zijn en zou Andreas P. in
moeilijkheden komen.
In Griekenland worden vader en zoon Papandreou door hun tegenstanders
communisten genoemd. In de ogen van de conservatieven in het leger en aan
het hof is echter ieder die streeft naar de in het sociaal en economisch achterlijke land noodzakelijke hervormingen, communist; dat Papandreou tot nu toe
elke samenwerking met Verenigd Democratisch Links, waarin de verboden
communistische partij een onderdak heeft gevonden, heeft afgewezen, deert de
conservatieven niet. De angst voor het aan de macht komen van dit 'communisme' heeft op 21 april 1.1. geleid tot een uiterst rechtse staatsgreep van het
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leger, waarna een overwegend militaire regering werd samengesteld, die de
verkiezingen uitstelde en praktisch een rechtse dictatuur vormde. Talrijke
tegenstanders werden gevangen genomen o.a. ook de beide Papandreous, en de
zoon wordt nu beschuldigd van hoogverraad.
De plaats van koning Constantijn in deze gebeurtenissen is een raadsel. De
nieuwe regering beweerde, dat de koning het met haar optreden eens was,
maar toen Constantijn na enige dagen — verplicht? — zwijgen voor het eerst
weer in het openbaar optrad, bepleitte hij tegenover het nieuwe bewind een
zo spoedig mogelijke terugkeer naar een gezonde democratie en een parlementair bestuur, daarmee de geruchten over onenigheid tussen koning en regering
bevestigend. Misschien kan de terugkeer van de in vrijwillige ballingschap
levende Karamanlis een oplossing brengen.
5 - 5 - '67
J. Oomes

Forum

Waarde en feilen
van een synthese
Het omvangrijke werk dat enkele specialisten op het gebied van de sociaal-economische geschiedenis, onder de leiding
van Pater S. H. Scholl, aan de geschiedenis van 150 jaar Katholieke Arbeidersbeweging in Belgie hebben gewijd, is nu
voltooid1. Beantwoordt het resultaat aan
de opzet van de auteurs: een synthese —
de eerste — van de belangrijkste feiten
van deze geschiedenis?
Ongetwijfeld vormt het boek een indrukwekkend repertorium van feiten en gegevens. Maar een synthese in de echte zin
van het woord kan men het, geloof ik,
moeilijk noemen: er ontbreekt samenhang tussen de verschillende onderdelen,
en de hoofdlijnen van de globale ontwikkeling werden niet voldoende geexpliciteerd. Boven een onvermijdelijk subjectieve verantwoording heeft de redactie'eider de zakelijk-objectieve uiteenzetting
van de feiten verkozen, met de bedoeling
de historici een werkinstrument en een
middel tot bezinning aan de hand te
doen. Hierin is hij voortreffelijk geslaagd:
iedere sociaal-historische studie zal met
deze studie van Scholl voortaan rekening
moeten houden.
leder van de drie delen heeft nieuwe gegevens aan het licht gebracht. Met name

het derde deel, dat een tot nog toe nagenoeg onbekende periode behandelt, breidt
onze kennis uit van de katholieke arbeidersorganisaties — de hoofdbrok van dit
deel —, van de werkstakingen, de sociale
wetgeving en de houding van het episcopaat tegenover de maatschappelijke
kwestie. Maar nogmaals, in zijn geheel
genomen is dit verzamelwerk te veel een
encyclopedisch repertorium gebleven. Bij
het verschijnen van de eerste twee delen
heb ik bier reeds de tekorten in dit verband aangeduid2. Analoge gebreken vertoont ook het derde deel. Wij krijgen
wel een schets van de politieke evolutie,
maar vernemen nagenoeg niets over de
katholieke standenpartij. Deze kwestie is
nochtans niet van ondergeschikt belang
geweest in de ontwikkeling van de katholieke arbeidersbeweging: dat de christen-democratic in ons land nooit over
een zelfstandige politieke structuur beschikt heeft, maar voor 1914 een minderheidsvleugel was van de conservatieve
partij, en na de eerste wereldoorlog in de
standenpartij of te rekenen had met de
vaak tegengestelde posities van de andere
standen, moet haar politiek-maatschappelijke actie beslissend hebben beinvloed.
Graag hadden wij uit Scholls studie geleerd in welke mate en in welke richting
dit gebeurd is. Onder meer wordt, vooral
in het politieke vlak, te weinig gezegd
over de tegenstellingen tussen het corpo-

1 150 Jaar Katholieke Arbeidersbeweging in Belgie. Onder de redactie van Dr. S. H. Scholl
o. praem. Derde deel. De katholieke arbeidersbeweging (1914-1939). Met medewerking van
Dr. P. F. Broeckaert o.f.m., Dr. G. De Broeck, Prof. Dr. Th. Luykx, Dr. M. Neirynck, R.
Peeters, Dr. S. H. Scholl, Mgr. A. Simon. — S.V. De Arbeiderspers, Brussel, 1966. De drie
delen 1150 Fr., dln. afzonderlijk niet verkrijgbaar.
2 Streven, april 1964, 703-704; aug.-sept. 1965, 1124-1125.
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ratisme, dat de grondslag vormde van de
standenpartij, en de syndicalistische stellingen van het ACV en het ACW. In
verband hiermee wordt ook nets gezegd
over de houding van de christelijke arbeidersbeweging tegenover de nieuweordestromingen, die nochtans, vooral na
1930, ons openbaar leven, ook in het
sociale vlak, getekend hebben; van deze
stromingen was het solidaristisch corporatisme, dat in de standsorganisatie impliciet en ook expliciet aanwezig was,
een der verre aanleidingen.
Dr. G. De Broeck geeft in dit derde
deel, zoals in de vorige twee, een uitstekende uiteenzetting van de sociale wetgeving. Wij vernemen echter te weinig
over de invloed van de christen-democratische parlementariers op het totstandkomen van deze wetgeving. Vermoedelijk
kreeg hij hiervoor van de redactieleider
geen opdracht. Toch blijft dit een leemte
die wijst op een gebrek van het hele
werk: kennelijk heeft iedere auteur zijn
hoofdstuk geschreven zonder rekening te
houden met het perspectief dat de andere
medewerkers konden bieden. Dit euvel
van bijna ieder verzamelwerk kan slechts
worden verholpen wanneer men de ingezonden stukken als voorbereidend werk
beschouwt en daarna het geheel herdenkt
en herschrijft.
Behalve een gebrek aan co6rdinatie kan
men deze monumentale en voorlopig on.vervangbare geschiedenis van de katholieke arbeidersbeweging ook een onvoldoende inbedding verwijten in het algemene klimaat dat, in iedere periode die
bier behandeld wordt, de maatschappelijke evolutie bepaalde. In het eerste deel
wordt wel gehandeld over het caritatief
paternalisme en over het neo-corporatisme, dat de autonome arbeidersorganisatie
Wilde afremmen met religieuze motieven;
in het tweede deel over het door confessionalisme ingegeven verzet van de behoudsgezinde katholieke burgerij tegen
de doorbraak van de christen-democratie; en in het derde deel over de organisatie-koorts die, onder de stuwing van
het Vaticaan en Pius XI en in het teken
van de katholieke actie en de herovering
van de wereld door het christendom, alle
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katholieke landen aangreep. Maar niet,
of onvoldoende, wordt aangetoond hoe
dit klimaat telkens de structuur en de
opvatting van de katholieke arbeideribeweging tekende en belastte met hypotheken die wogen op de evolutie tijdens de
volgende periode. Dit geldt ook bepaaldelijk voor het derde deel: de bier behandelde periode, van 1914 tot 1939, is
gekenmerkt door de 'organisatie'. De
oorsprong en de groei van deze organismen heeft Pater Scholl voortreffelijk geschetst. Hij toont aan hoe, door deze
macht van structuren, de katholieke arbeidersbeweging haar achterstand op het
socialisme heeft goedgemaakt en — in
de arbeidersklasse en in het land —
opnieuw toonaangevend werd. Maar de
diepere gevolgen van dit organiseren —
de onvermijdelijke verzuiling, de enge
band tussen de kerkelijke structuur en
de maatschappelijke en politieke organismen, het gevangen worden van de
katholieke sociale gedachte in verenigingen die zelf in de greep lagen van de
tijdsomstandigheden en de individuele en
de groepsbelangen —, werden niet geexpliciteerd. Toch zijn de problemen die
thans, sinds de tweede wereldoorlog, in
het openbare, het kerkelijke en het katholiek-maatschappelijke leven gesteld
worden, voor een deel het gevolg van de
organisatorische achtergronden uit de
vooroorlogse periode. Juist daarom was
een grondige bezinning hierover in een
werk als dit op haar plaats geweest.
Dat deze vragen gesteld kunnen worden
naar aanleiding van deze publikatie, bewijst er dan toch ook weer de waarde en
het nut van. Het Kier besproken werk
kan toekomstige historici de weg en de
thema's suggereren. Daarom is het onmisbaar in de bibliotheek van ieder ontwikkeld mens die contact wil houden
met het verleden en met het heden.
K. Van Isacker S.J.

Wittgenstein in de mode
Naast het boekje van Hermans over
Wittgenstein1 moet men het artikel van
Prof. Dr. J. F. Staal over de zinvolle en

1 W. F. Hermans, Wittgenstein in de mode, De Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 83 pp., f 5.—.
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zinloze filosofie lezen in het eerste dubbelnummer van De Gids van dit jaar2.
De tegenstelling tussen beide schrijvers is
die tussen de gelovige en de theoloog.
Hermans is de gelovige; de typisch Nederlandse gelovige, die ieder die het niet
met zijn visie eens is verkettert en die op
het standpunt staat van 'als het maar
van over de grens komt is het goed'.
Volkomen in strijd met de waarheid stelt
hij het voor of er in Nederland nooit jets
gedaan wordt aan analytische filosofie
en moderne logica. Een naam als die van
de Amsterdamse hoogleraar Beth wordt
dus rustig niet genoemd, hoewel hij zich
anders vaak bewonderend over hem
heeft uitgelaten. Dat het uiterst belangrijke tijdschrif t Foundations of language
in ons land verschijnt, is jets wat Hermans rustig negeert. Nuchelmans wordt
niet genoemd. Op deze wijze wordt bij
het publiek de indruk gevestigd, dat Hermans de enige moderne denker in ons
land is.
De opbouw van het artikel van Staal is
streng wetenschappelijk. De stelling van
Wittgenstein dat veel van de problemen
in de filosofie berusten op verkeerd taalgebruik of onvoldoende inzicht in de
taal, tracht hij te bewijzen door de analyse van een aantal moderne wijsgeren.
Met name behandelt hij in dat verband
Merleau-Ponty en Gadamer. Vooral de
leer van de laatste, dat men de schrijver
nooit geheel kan begrijpen en dus de
leegten van dit begrip van gelegenheid
tot gelegenheid kan aanvullen, is een
goed uitgangspunt daarvoor.
Hermans pakt het anders aan: in iets
meer dan vier bladzijden bekritiseert hij
de hele filosofie. Daarbij deinst hij er
niet voor terug om Hegel tot grondlegger
van de fascistische staatsleer te bombarderen, terwijl deze filosoof juist geheel
vervuld was van de vruchten van de
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franse revolutie, de staat zag als realisatie van de menselijke vrijheid en op een
soort wereldfederatie hoopte! 3 Een dergelijke Hegel-interpretatie is alleen mogelijk als men op ketterjacht is.
Van Peursen en Hubbeling, die beide
over Wittgenstein schreven, worden dan
ook verketterd. Staal wordt niet genoemd, maar wel aangeduid door een
lange en heftige uitval tegen filosofen
die zich zoals hij met Boeddha en de
analytische filosofie bezighouden. Dat
juist de oude indische geschriften veel
mogelijkheden geven voor een benadering uit deze hoek zonder dat men jets
aan godsdienst of mystiek hoeft te doen,
schijnt Hermans ook al niet in te zien.
Staal toonde zelfs aan dat de oudste
Boeddhistische filosofie in wezen analytisch is. Het is bier niet de plaats om uit
te maken of de interpretatie van Van
Peursen en Hubbeling juist is. Zij hebben de neiging gebruik te maken van
enige postuum verschenen geschriften,
o.a. over ethiek en esthetiek die door de
schrijver niet voor uitgave zijn klaar gemaakt, voor de interpretatie van zijn gehele werk. Misschien was het beter deze
geschriften zelf alleen te beoordelen aan
de hand van de werken van de latere
Wittgenstein. Overigens is het onjuist om
de indruk te vestigen, zoals dit boek
doet, dat deze interpretatie alleen in ons
land voorkomt. Ook de angelsaksische
philosoof Hare doet dat in zijn beschouwingen over de wijsbegeerte van de godsdienst.
Er zijn in ieder geval verschillende
interpretaties mogelijk.
Toch eist Hermans van iedere filosoof
een overgave aan Wittgenstein. Hiermee
is hij al volledig in strijd met de geest
van Wittgenstein. Staal haalt aan dat,
toen Merleau-Ponty aan Ryle vroeg of

2 Prof. Dr. J. F. Staal, Zinloze en zinvolle filosofie, in De Gids 1967 1 - 2. Dit artikel heeft
onder existentie-filosofen en fenomenologen nog al wat verontwaardiging gewekt. Zij verwijten de schrijver passages van de bestreden wijsgeren uit hun verband gerukt te hebben.
Dat geldt zeker niet voor de opmerkingen die gaan over zinnen waar juist gesproken wordt
over de vraag hoe een uiting van een filosoof te verstaan is.
3 Vaststaat dat Hegel een uitvoerige studie heeft gemaakt van de Engelse instellingen. Hij
zag die echter door de bril van de late Verlichting. Waarschijnlijk zweefde hem iets als de
theoretische opzet van het Franse consulaat voor ogee.
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de problemen van deze richting nu nog
wel dezelfde waren zoals ze door Russell
en Wittgenstein gesteld waren, hij ten
antwoord kreeg: „J'espêre bien que non".
Dit is in de geest van de latere Wittgenstein. De Wittgenstein van de Tractatus
dacht waarschijnlijk dat met dit werk
alle filosoferen ten einde was. Later
kwam hij daarop terug. Hermans ziet
overigens de verschillen tussen de latere
en de vroegere Wittgenstein evenmin als
een noordveluwse boer de tegenspraken
in de bijbel. Het ernstigste is daarbij dat
hij ook niet inziet dat zijn held een schakel was in een ontwikkeling van de filosofie. Van een reiniging van veel schijnproblemen. Veel van wat Wittgenstein
gesteld heeft is nu achterhaald, maar
wordt door Hermans als de hoogste wijsheid ter taf el gebracht. Zo stelt hij nog
rustig dat het antwoord op een vraag
alleen een tautologische transformatie
van de vraag is. Dit gaat beslist niet op
bij onbeantwoordbare vragen zoals die
naar de methode om een regelmatige zevenhoek te construeren. Ook bij ja-nee
vragen en tijd-vragen komen er al de
grootste moeilijkheden, wil men niet in
schijnredeneringen vervallen. Ook stelt
hij nog rustig het verificatiebeginsel volkomen centraal. Het is de vraag of dat
bij Wittgenstein ook het geval was; Staal
noemt het ook maar nauwelijks, maar
wel de wet van Gatidel: ieder consistent
logisch systeem dat een zekere graad van
uitgebreidheid en belangrijkheid bezit,
bevat uitspraken die binnen dat systeem
noch bewezen noch weerlegd kunnen
worden. Het verificatieprincipe, zoals
Hermans dat hier absoluut stelt, heeft
overigens nog andere moeilijkheden: men
denke aan de stelling: „Het moet mogelijk zijn het ene element om te zetten in
het andere", uitgesproken nu, nu het te
verificeren is, en honderd jaar geleden,
toen dat nog niet kon. Is de stelling nu
opeens waar geworden? De werkelijke
logische positivisten spreken dan ook
van een verificabiliteit in principe.
Hermans blijkt overigens niet alleen de
geest van Wittgenstein niet te begrijpen,
maar ook zijn theorie niet. Een van de
belangrijke stellingen van de denker is
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dat men de taal van verschillende taalspelen niet mag verwarren. Juridische
termen mag men niet dooreen halen met
natuurkundige bijvo orb eeld. Hermans
doet dat rustig. In plaats van te zien dat
het woord 'wet' in natuurwet en in straf wet tot een verschillend spel horen, gaat
hij bewijzen dat zij iets heel verschillends
zijn. Dat komt neer op hetzelfde als bewijzen dat men geen regel van het tennissen bij het voetbal kan overtreden.
Het verschil zit juist in de aard van het
verschil van het spel. Uiterst triomfantelijk komt Hermans aan het eind van dit
vreemde en lange bewijs tot de slotsom
dat er dan ook in de natuur geen wetgever is. Als hij Wittgenstein had begrepen
was dat lange bewijs niet nodig geweest.
'Wetgever' is een woord uit het rechtstaalspel en niet uit het natuurtaalspel.
In plants van zich op te werpen tot een
Billy Graham van Wittgenstein zou Hermans er beter aan doen zijn grote talenten in dienst te stellen van de analytische
filosofie. Want veel talent kan daar zeker
nog gebruikt worden. Zijn wij op de
goede weg door vrijwel alleen aandacht
te besteden aan zinnen, d.w.z. woordopeenvolgingen, zonder op hun context te
letten? Moet juist de aandacht niet steeds
uitgaan naar de context en dus naar de
zin in de context; de uiting? Voor iedere
analytische filosoof zal een zin als:
„Arithmetic held a wild saturnalian kermesse; algebra cut capers" uit Huxley's
Point Counter Point, een verschrikking
zijn. Toch is deze zin in het verband van
de verklaring en beschrijving van een
stuk van Bach uiterst lucide, terwijl de
zinnen van Mondriaan over kunst ook in
hun verband zinloos blijven. Hoe komt
dat? Als wij de zinnen waarin Sartre's
mensbeeld vervat is als zinloos opvatten
in de geest van Wittgenstein, is dan ook
zinloos de zin: „Tien jaar voor het verschijnen van L'etre et le ?leant beeldde
Picasso het mensbeeld van Sartre uit in
Naakte vrouw in rode stoel"? Is het juist
dat, terwijl de analytische filosofie juist
de problemen van de filosofie wil ontmaskeren, zij in Naar taalanalyse, ook waar
het vragen betreft, steeds uitgaat van
uitspraken. Moet niet veel meer de grammaticale constructie van de vraag zelf en
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haar semantiek het uitgangspunt zijn?
Alleen Waismann probeert in het slothoofdstuk van The principles of linguistic
philosophy tot een onafhankelijke grammatica van de vraag te komen en zeer
recent L. Aqvist, The Logic of Interrogation.
Deze vragen zijn enige voorbeelden,
maar in de geest van Wittgenstein stelt
men voorbeelden. Ook dat doet Hermans
niet. Wij vrezen ook dat hij niet bereid
zal blijken mee te werken aan de oplossing van deze problemen. Uitdrukkelijk
stelt hij namelijk dat hij bij Wittgenstein
de veiligheid vindt die hij bij Jesus niet
vindt.
In werkelijkheid is hij dan ook geen
Wittgensteiniaan. Zijn romans geven duidelijk weer dat hij zich met existentiele
problemen bezighoudt. Men denke slechts
aan de hele opbouw van Tranen der Arcacia's en de daarin gebouwde scene van
de hoofdpersoon Arthur die zijn eigen
kamer van binnen uit afbreekt. Maar een
existentialist is hij ook niet. Uit zijn inleiding op Thermersons Kardinaal POltitiio
blijkt duidelijk dat hij in werkelijkheid
een dualisme aanhangt dat Descartes te
dot geweest zou zijn en een idealisme dat
Plato niet meer geslikt zou hebben. De
eerste woorden zijn al voldoende om dit
te bewijzen. Ten overvloede haalt hij in
dit werk dan nog een volkomen dualistische passage van Hume zonder noodzaak
aan.
Wittgenstein vervult voor Hermans de
rol die Archibald Strohahn vervult in de
roman van Mulisch voor het ongelovige
jongetje: de man die de toverstuiver moet
maken. Het hele boekje dient dan ook
alleen om de godsdienst te bestrijden.
Daarbij gaat de schrijver zover, dat hij
alweer de principes van Wittgenstein vergeet. Terecht haalt hij aan dat de filosoof gewaarschuwd heeft tegen etymologische interpretatie van een woord: uit
het woord conscientia — geweten, maar
ook medeweten — kan men niet halen
dat god Kier mee weet. Precies hetzelfde
doet Hermans als hij twintig bladzijden
verder het woord godsdienst uit elkaar
gaat halen en daaraan dan conclusies
gaat verbinden.
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Maar Hermans is geobsedeerd door de
Vader in de Hemel zoals een andere
schrijver door de vader in Oestgeest.
Misschien heet zijn volgende boek dan
ook wel 'Terug naar de Hemel'. Wij vrezen echter dat hij daarbij onvoldoende
steun bij Wittgenstein zal vinden. Het
spel van de theologie en dat van de analytische filosofie staan (nog) te ver van
elkaar of om werkelijk contact to maken.
Hermans zou een veel betere basis voor
zijn aanval op de godsdienst kunnen vinden in de zoveel dichter bij de godsdienst
staande leer van Bergson. Op een natuurmystiek, zoals in Archibald Strohalm met
de boom Abram, is voor de godsdienst
minder antwoord mogelijk als op wat
Hermans nu doet. Daarop kan een antwoord worden gegeven volkomen in de
geest van Wittgenstein: „Meneer ik begrijp u niet, wat u zegt is zinloos". Doordat hij zich blindstaart op zijn 'antitheologie' is er in het denken van Hermans ook geen plaats voor een antropologie, hoewel daarvoor in zijn romans
wel kiemen te vinden zijn. In de geest
van Wittgenstein zou hij door een voorbeeld in de vorm van een verhaal daar
toch misschien toe kunnen komen.
Wittgenstein is zeker de belangrijkste van
de denkers die de filosofie in deze eeuw
weer in contact hebben gebracht met
andere delen van het leven zoals de taal
en de methoden van de mathematica.
Daardoor doen zich iiii-uwe wegen voor
tot de oplossing van de vragen van de
wijsbegeerte. Sinds deze denker moeten
wij ons afvragen of onze vragen wel zinvol zijn, betekenis hebben. Vele van zijn
volgelingen hebben zich misschien te
veel afgevraagd of bepaalde uitspraken
web zinvol zijn, zonder enerzijds te bestuderen of de vraag waar die uitspraken
op antwoorden wel zinvol is, en anderzijds er over na te denken wat zinvolle
vragen zijn. Of is het inderdaad zo dat
er behalve zinvolle alleen onduidelijke
vragen zijn die niet anders kunnen worden beantwoord dan door de tegenvraag:
wat bedoel je? In ieder geval is dit hele
gebeuren to belangrijk om misbruikt to
worden voor een persoonlijke rancune
zoals in dit werkje.
C. J. Boschheurne
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Literaire kritiek
Het boek van Marcel Janssens, De schaduwloper, 1 kan je een reisgids noemen,
en dan is dit gelukkig een minder oppervlakkige boutade dan het lijkt. De auteur
heeft zich tot doel gesteld, „de bezinning
over literair-theoretische problemen,
vooral in verband met de literaire kritiek,
(te) stimuleren" (p. 7), terwijl hij, 'bescheidener', ook hoopt bij de doordeweekse recensent de behoefte te wekken
„zichzelf als criticus kritisch te ondervragen" (p. ). In de praktijk houdt deze
programmaverklaring in dat hij zeven
essentiele secties onderscheidt en eigentijds behandelt: de onvrede met de kritiek, vormen, fundering, functies, eigenschappen van de criticus, objectiviteit, en
kritiek als paradox. De toegevoegde bibliografie is, al wil ze selectief blijven,
zonder meer imponerend zowel qua omyang als qua gehalte.
Als reisleider beschrijft Janssens het literaire landschap waarin zich de auteur
met zijn produkt opstelt dat door de criticus wordt geobserveerd, geinterpreteerd,
in kaart gebracht. Dat houdt fundamenteel in dat Janssens de hedendaagse visie
deelt die in de auteur een producent
en in de criticus een (functioneel) consument ziet, al suggereert deze veralgemening te weinig van de breeddenkende
nuancering die hij in verband met beide
functies aanbrengt. Centraal staat de stelling dat de literatuur een autonome waardeninhoud vertegenwoordigt, zodat voor
de criticus de „esthetische ervaring essentieel een waardebeleving moet zijn" (p.
62): „Wij menen dat men slechts over
kunst kan oordelen als men van Naar
autonome status overtuigd is en als men
Naar kan losmaken uit de categorieen
van het niet-artistieke strevingsleven" (p.
79). De esthetische waarde staat voorop
en alle andere waarheidswaarde (de
logische, psychologische, morele) heeft
slechts belang op het secundaire vlak. In
het onthechte klimaat van deze intelligente en erudiete probleemverkenning is
de thesis dat „de artistieke waarde van
een werk niets te maken (heeft) met het
feit dat zij de lezer moreel veredelt of
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afstompt of bederft" (p. 104) natuurlijk
helemaal niet verrassend, maar in het
zich slechts langzaam emanciperende
Zuid-Nederland vergt ze toch altijd nog
enige moed. Ze wordt bovendien niet
verantwoord door een lichtzinnige verwaarlozing van welke menselijk-ethische
waarden ook, maar door de behoefte om
de literatuur als autonoom object te respecteren via de kritiek: „Kritiek is een
liefdedienst aan de literatuur" (p. 133).
Tot een kritische akt komt de criticus
door het samenspel van „intuitieve
zekerheid en geobjectiveerde zekerheid"
(p. 233).
Deze studie is meer dan een stapelhuis
van diverse opvattingen. Op een collage
van vaak tegengestelde, zelfs tegenstrijdige standpunten, die nergens beperkt
blijven tot historisch-boekhoudkundige
nauwkeurigheid, volgt telkens de striktpersoonlijke kijk van de auteur, soms
aggressief, doorgaans beminnelijk, altijd
affirmatief in het duidelijk stellen van
zijn gerichtheid. Methodisch wil het mij
voorkomen dat het herhaaldelijk aangestipte onderscheid tussen literair wetenschappelijke, essayistische en perskritiek
niet overal voldoende afgelijnd terug is
te vinden. Belangrijker is echter dat bier
op academisch en gezaghebbend vlak de
noodzakelijkheid wordt betoogd, de normen voor de kritiek uitsluitend uit het
kunstwerk te laten voortkomen. Bij geengageerde critici, in welke richting dan
ook, kan dit op afwijzing stoten: terecht,
als de criticus er persoonlijk van overtuigd is dat extra-esthetische aspecten
wel degelijk iets van doen hebben met
de bestaanskern van het kunstwerk zelf;
ten onrechte als dit zou impliceren dat
de autonomie van het kunstwerk irrelevant of zelfs onbestaand zou zijn. Janssens beklemtoont de eigensoortigheid van
het literaire kunstwerk en bijgevolg kan
de literaire kritiek alleen maar 'ergocentrisch' op het werk gericht uitvallen. Elk
ander raakaspect kan hoogstens complementair, nooit fundamenteel worden.
De overtuiging van M. Janssens, dat kritiek „een dialoog (is) tussen een subject
en een object" (p. 195), vormt ook het
uitgangspunt voor een bundel essays van

1 Prof. Dr. M. Janssens, De schaduwloper, Davidsfonds, Leuven, 257 pp., 88 BF.
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Herman Servotte, Literatuur als levenskunst.2 Aan een serie voortreffelijke opstellen over G. Greene, E. Waugh, W.
Golding, L. Durrell, W. B. Yeats en T.
S. Eliot gaan twee principiele hoofdstukken vooraf: 'Roman en kritiek' en 'De
blinde Tiresias. Roman en geloof'.
Het eerste hoofdstuk, duidelijk een synthese van Servottes doctorale dissertatie,3
is een voortreffelijke poging om literairtheoretische observaties uit te werken
naar een kritisch gedrag toe. Uit de ontwikkeling van de roman deduceert Servotte twee benaderingsprincipes: het
standpunt van de romancier ('point of
view'), met biografische inslag, en het
gezichtspunt van de roman ('focus of
narration'), uitsluitend te achterhalen in
de formele analyse. Alleen dit laatste
domein is dat van de criticus. Meteen
staat de Stanzel-triptiek ter beschikking,
die het genre indeelt in ikroman, auteursroman en persoonsroman. Hieruit treden
een serie problemen naar voren die voor
de criticus een normatief karakter kunnen aannemen.
1k kan Servotte hier niet over de gehele
lijn volgen. Als hij van oordeel is, zoals
op p. 19, dat de 'nascheppende lezer'
(hoewel tot 'geleid dromen' (p. 17) gedwongen door het autonome kunstwerk),
afhankelijk van de interne romaneigensoortigheid (ik, auteur, persoon), tijdens
de leesakt zelf een 'point of view' integreert, dan lijkt mij hieruit een scheve
relatie te resulteren tot de verlangde en
vooropgezette 'focus of narration'. Ik
twijfel niet aan de echtheid van Stanzels
hierarchie, die door Servotte wordt overgenomen, ik betwijfel slechts of Servottes
formulering deze apodictische toon verdraagt. Ik voel hier enige spanning tussen de algemeen-geldige theorie en de
individueel-empirische toepassing die
Servotte in dit eerste hoofdstuk reeds
insinueert in het perspectief van zijn
illustratie-essays verder in het boek. In
het tweede hoofdstuk vind ik hiervan de
bevestiging terug.
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Het gelukkige Boni van Servottes stelling
in verband met roman en geloof is dat
hij de exclusief-thematische aspecten van
deze verhouding ad acta verwijst. Hij
verlegt de spanning tussen scheppen en
schepping naar de creatieve daad in het
kunstwerk zelf en situeert het centrum
bijgevolg in de problematiek van 'het
schrijverschap van het schrijverschap' (B.
Kemp). De moderne roman is een 'pijnlijke zelfondervraging' (p. 30) geworden
met constante twijfel over de elementaire
mogelijkheid en eventuele waarde van
deze poging, terwijl hij tegelijk een supreme daad van geloof in zichzelf als
scheppend kunstenaar is, „een narcistische zelfverheerlijking van zin en waarden in dit leven" (p. 30). Servotte ziet
hierin een tendens die „lijnrecht voert
naar de volledige eenzaamheid waar elke
mens, ingekapseld in zijn eigen droom,
de zelfheerlijke schepper is van de waarden en van de zin van het leven, een
absolute solipsist" (p. 31) en reeds bier
citeert hij L. Durrell als voorbeeld. Argumenterend vanuit een opstel van E.
Schillebeeckx, ziet hij tussen roman en
geloof een drievoudige relatie. De roman
houdt altijd een, zij het impliciete, Godsbevestiging in, d.w.z. dat „hij in de mens
het 'natuurlijk geloof' (het zijdelings ontdekken van God in de reflexie over de
bestaanservaring) (kan) versterken" (p.
32). Hij kan vervolgens ook psychologisch de geloofshouding vergemakkelijken. En door het gebruik van symbolen
verscherpt hij de gevoeligheid voor het
metafysische.
Na deze positieve belijdenis van de mogelijkheden van de roman volgt de relativering. Het is niet te ontkennen, zegt
Servotte, „dat de roman voor de aanvaarding van de geloofsinhoud een gevaar kan betekenen", omdat „het in elke
roman ingebouwde non-conformisme de
lezer (zal) losmaken van de gemeenschap
en de traditie waartoe hij behoort" (p.
33). Is deze conclusie echter nog te rekenen tot de literaire kritiek? Wordt bier

2 Prof. Dr. H. Servotte, Literatuur als levenskunst. Essays over hedendaagse Engelse literatuur. — De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 136 pp., 95 BF.
3 H. Servotte, De verteller in de Engelse roman, Hasselt, 1965, Cfr. Streven, juni 1966,
g. 907.
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niet veeleer iets geponeerd over het effect
bij de individuele lezer? En is uit deze
theoretische benadering inderdaad het
globale recht te verantwoorden dat deze
potentie van „verabsolutering van het
individu" (p. 33) aan het literaire kunstwerk inherent is? De mogelijkheid van
Servottes zwarte suggestie kan niet uitgesloten worden, maar als hij van de roman als „een symbool van het transcendente" gewillig gaat concluderen tot „een
vorm van zelfverheerlijking die zowel
God als de andere — althans expliciet —
uitsluit" (p. 34), dan is dit naar mijn
gevoel een latius hos. In een recentere
stellingname4 zet de auteur zich met nog
meer nadrukkelijkheid achter de relativering.
Ik zie nog andere moeilijkheden. In zijn
essay over E. Waugh beschrijft Servotte
Brideshead Revisited als een persoonsroman die de romanwerkelijkheid bewuster, objectiever, bijgevolg belangrijker
maakt dan de werkelijkheid zelf en hij
acht dit ethisch afkeurenswaardig. Terecht? Als dit nu eens juist het standpunt
van de auteur was, die dit aspect als het
gezichtspunt van de roman wenst uit te
bouwen, waar komen dan Servottes kritische normen vandaan? Heeft hij als
criticus het recht, deze niet uit de romanwerkelijkheid afkomstige reactiemodi
als criteria te hanteren om uit te maken
of het romangezichtspunt geldig is of
niet? Het lijkt mij een knelpunt in het
theoretische betoog. De empirische persoon van de criticus bouwt zijn kritisch
ambt — overigens begrijpelijk, maar deze
toegeving ontslaat ons niet van het vraagteken — in zijn eigen standpunt in; objectief zich bewust van de rechtvaardige
eisen ten aanzienvan het gezichtspunt
van de roman, blijkt hij subjectief niet
altijd in staat deze ambiguiteit uit te
schakelen of te overbruggen. Deze tweedimensionaliteit doet de kritische akt
eenzijdig overhellen en leidt uiteindelijk
tot een troebel beeld. Het doet me denken aan straatrakkers die meisjessnoetjes
op reclameprenten een snor bijschilderen.
In iaatste instantie valt dus het standpunt
van Servotte als criticus volkomen samen
met Servotte in zijn voile mens-zijn als

gelovige, m.a.w. zijn normen als literair
criticus zijn geconditioneerd door zijn
volstrekte individualiteit als lezer. Mij
komt het niet toe, hem welke normen of
waarden ook, als preliminaire voorwaarden tot het opbouwen van een leeservaring, te ontzeggen of zelfs maar voor
ongemotiveerd te houden. Wat mij in
deze visie echter boeit — en waarop Servotte naar mijn gevoel geen antwoord
geeft — is de vraag of het literaire kunstwerk, ongeacht alle vrome lippendienst
aan zijn artistieke autonomie, uiteindelijk
toch maar alleen bestaat bij de toevallige
gratie van de willekeurige lezers die allen
hun gedifferentieerde verwachtingen en
eisen mee- en inbrengen. Is er aan een al
dan niet imaginaire overzijde misschien
ergens toch een categoric, een 'common
ground', te bereiken waarin al deze divergerende individuen samenkomen in
een collectief ervaringsdomein dat meteen de verantwoording van de artistieke
autonomie inhoudt, zonder extra-esthetische ballast? De belangen van 'n auteur
en die van zijn lezers zijn nooit dezelfde
en als ze al eens overeenstemmen, dan is
dat slechts een gelukkig toeval. Is met
deze vaststelling echter ook iets definitiefs gezegd over beider belangen? Mij
lijken de consequenties uit de relatie
literair kunstwerk — scheppende lezer
enkele bij-tendensen te bevatten die kunnen leiden tot de radicale destructie van
het autonome literaire verschijnsel.
C. Tindemans

Beeldende kunst
in Belgie
Protestkunst, een collectie, een meeting,
en 'strange effects'
Van een der belangrijkste vertegenwoor-

digers van het Nieuw Realisme, Christo,
kon men tijdens de maand april in de
Wide White Space Gallery te Antwerpen
interessante nieuwe werken zien. Naast
een aantal van zijn nu al wel algemeen
gekende 'empaquetages' waren er ook

4 H. Servotte, Absoluut of autonoom? in De Maand, maart 1967, pp. 95 - 97.
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enige meer recente 'store fronts': grote,
met aluminium of hout omlijste ruiten
waarachter een doek of een laken is opgehangen. Zoals hun naam zegt, evoceren zij de winkelruiten die men afschermt
wanneer de etalages worden veranderd
of schoongemaakt. Zij hebben de enerverende ondoordringbaarheid ervan, hetzelfde provocerende buitensluiten. Overgeplaatst in een interieur, in een galerie,
zorgen zij nog voor een bijkomend
schokeffect, waarvan ik me alleen maar
afvraag hoe lang het duurt en of het
dikwijls kan herhaald worden.
De 'verpakkingen', die al enige jaren
ouder zijn, blijven intussen onverminderd
fascineren. Gewoon doordat het voorwerp onherkenbaar wordt, of onder het
omhulsel van plastic, doek en koorden
vaag herkenbaar blijft, ontstaat een insoliete podzie: die van het raadsel, van het
troeblerend mysterie. De elementen vervreemding en herkenning spelen er nauw
in samen. Men kan het 'verpakken' van
Christo ook zien als expressie van een
geesteshouding en van een protest: een
afstandnemen en tegelijk een inbezitnemen van het object, en dit object als
symbool van de ons omringende wereld.
Zijn protest kan geinterpreteerd worden
als gericht tegen alle vormen van camouflage, frustratie en verdringing, tegen alle
taboes, tegen het afstompen en zelfs het
verlies van onze zintuiglijke vermogens.
Door te omhullen en te verhullen onthult hij.
Ergens naar de geest met Christo verwant is de kunst van Michelangelo Pistoletto, wiens naam alleen al een magnifiek pop-programma is. Elke pop- of
nouveau-realisme-kunstenaar is obligaat
de uitvinder van een systeem, van een
procede, in kritisch jargon van een 'demarche'. Christo verpakt, Arman stapelt
op of slaat kapot, Dufréne, Hains, Villegle en Rotella verscheuren affiches, Adami en Liechtenstein vergroten en vertekenen comics, Segal mouleert levensgrote
figuren. Pistoletto schildert op spiegels.
In het Paleis voor Schone Kunsten te
Brussel heeft men, voor het eerst in Belgie, meer dan alleen maar fragmentarisch
kunnen zien hoe verbluffend knap hij
dat doet.
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Een ensemble van enige omvang wordt
onvermijdelijk een spiegelbeeld, waarin
de bezoekers verloren lopen tussen de
op de spiegels vastgehouden personages.
Dit door elkaar spelen van het geschilderde en het reele, van statistiek en beweging, van vele plans waarin de beschouwer voortdurend zichzelf ziet wandelen, werkt in hoge mate verwarrend, en
om die verwarring is het nu kennelijk
juist te doen. De vondst van Pistoletto is
dat hij, op de meest eenvoudige en voor
de hand liggende manier, kunstwerk en
leven door elkaar haalt, de categorieen
doorbreekt, een gevoel geeft dat alles op
fosse schroeven staat.
In hetzelfde paleis, in de verre uithoek
waarin het galerietje Aujourd'hui dit seizoen de jonge Italianen presenteert, heeft
men reader kennis kunnen maken met de
geraffineerde, verbluffend mooie kunst
van Del Pezzo. In een tijd waarin het
woord 'estetisch' als een belediging
klinkt, is zijn werk haast tó mooi. Al de
Italiaanse goede smaak, al de Florentijnse elegantie zijn erin aanwezig, in een
nieuwe gedaante en toch innerlijk intens
verbonden met de grootste tradities. Hij
maakt stillevens in relief, assemblages
met kegels en bollen, om hun sierlijkheid
gekozen ouderwetse lijsten, consoles en
ballusters in wit, zwart, goud, rood. Het
'staan' van voorwerpen in de ruimte
wordt gemagnifieerd zoals de schilders
van de pittura metafisica dat deden: men
denkt aan de flessen van Morandi, aan
de pleinen van de Chirico. En voorbij
deze referenties is er de hele Italiaanse
renaissance, is er de scuipturale densiteit
van Mantegna, de monumentaliteit van
Piero della Francesca. Men kan zelfs opklimmen tot Ravenna en er byzantijnse
echo's in vinden. Maar misschien ben ik
wel te geestdriftig. Del Pezzo is ook op
zichzelf al verrukkelijk genoeg.
Pierre Caille, die zowat als de vernieuwer
van de keramiek in Belgie kan worden
beschouwd, toonde, ook nog steeds in,
het Paleis voor Schone Kunsten, en vervolgens in de orangerie van Middelheim,
zijn nieuwe en vernieuwde creaties. Zij
vormen een plezierige combinatie van
keramiek en hout, zijn geestig en speels,
bezitten een felle intensiteit van vorm en
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kleur. Meer dan ooit verwerkt Caille primitieve — kinderlijke en folkloristische
— elementen in zijn stijl, die erdoor verjongd wordt zonder zijn bekende gloed
van barbaarse juwelen te verliezen, en
waarin dikwijls het vriendelijke en boosaardige uit de sprookjeswereld door
elkaar vloeien.
De nieuwe galerie Frangoise Mayer
(Kloosterstraat 8, Brussel) heeft in april
en mei de eerste eenmanstentoonstelling
in Belgie van Julio Le Parc gepresenteerd. De uitzonderlijke betekenis van
deze in Argentinie (Mendoza, 1928) geboren en sedert 1958 te Parijs werkende
kunstenaar, die in 1966 de grote prijs
won op de biennale van Venetie, kwam
in dit ensemble van sculpturen, reliefs en
'multiples' ten voile tot haar recht. Le
Parc, die evenals de andere leden van de
Groupe de Recherche d'Art Visuel kan
beschouwd worden als een voortzetter
van het oeuvre van Nicolas Schoeffer, is
nochtans allesbehalve een epigoon. Met
een beslist persoonlijke sensibiliteit bespeelt hij de nog steeds onvoldoende geexploreerde mogelijkheden die besloten
liggen in de 'instabiliteit'. Hiermee bedoelt hij een kunstwerk dat niet in zichzelf besloten is, waarvan de vorm nooit
'definitief' is, dat zich, zoals de muziek
en de dans, niet alleen in de ruimte maar
ook in de tijd ontwikkelt. In sommige
gevallen wordt ook een beroep gedaan
op de creatieve medewerking van de beschouwer.
Het resultaat is een vervoerend ballet
van Licht, een glanzen en gloeien van gepolierde oppervlakten, sferen, cilinders,
een vibreren en weerkaatsen van aluminium en spiegels. Men kan er een cerebraal estheticisme in zien, maar het is
net zo goed mogelijk Le Parc's opzoekingen te interpreteren als een uiterst
gedecanteerde menselijke repliek op de
vormen en de ritmen van onze tijd: een
repliek die onze wereld poetiseert en
transcendeert.
Een groot deel van de collectie van de
verleden jaar gestorven verzamelaar Dotremont bevindt zich voorlopig in het
museum van Gent, in afwachting dat een
aantal van de belangrijkste werken definitief worden aangekocht. Deze collectie

vormt op zichzelf een fraai overzicht
van de hedendaagse kunst en zou, als
kern en als basis voor een modern museum een ideale start betekenen. Geen
enkel museum in Belgie slaagde er trouwens in — of deed ook maar een poging
— ooit een ensemble samen te stellen
zoals dat van Dotremont; men kan te
Gent schitterende stalen zien van Mathieu, Saura, Fontana, Bay, Maryan,
Bertrand, Herbin, Magnelli, Raysse,
Spoerri, Klein, Tapiês, Van Hoeydonck
en vele anderen.
Door de zorgen van de Vrienden van het
museum voor moderne kunst, de vereniging die bezig is van Gent een actief
kunstcentrum te maken, worden regelmatig zogenaamde 'up-to-date-avonden'
ingericht, die een levendige belangstelling genieten. In dit kader ging onlangs
de 'Plusmeeting' door, een internationale
ontmoeting van meer dan honderd kunstenaars die in de constructieve richting
werken. Michel Seuphor, die altijd de
grote bewonderaar en verdediger van
deze richting is geweest, die hij als 'stiji'
tegenover de 'kreet' plaatst (zie zijn essay
Le Style et le Cri), voerde er het woord,
waarna een gecommentarieerde diapositieven-projectie en een geanimeerd debat
volgde. Wellicht moet deze 'meeting' gezien worden als een nieuw symptoom
van de come-back der geometrische (of
koude, of constructieve) kunst waar ik in
een vorige kroniek op zinspeelde.
Het eigenlijke kunstseizoen loopt intussen ten einde. Het wachten is nu op de
grote zomermanifestaties en in de eerste
plaats op de biennale van Middelheim.
Marc Callewaert

Beeldende kunst
in Nederland
Pablo

Het Amsterdamse Stedelijk Museum
heeft de tour-de-force uitgehaald ruim
120 schilderijen en 50 tekeningen van
Pablo Picasso naar ons land te krijgen,
direct aansluitend op de grote eretentoonstelling die Andre Malraux, de Fran-
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se minister van cultuur, in Parijs liet
organiseren. Mr. E. L. L. de Wilde heeft
Nederland daarmee aan een uniek gebeuren geholpen, dat zijn museum ook
een record aantal bezoekers heeft opgeleverd (bijna 190.000). Omdat het uitgesloten geacht moet worden dat ooit nog
eens zo'n collectie Picasso's binnen onze
grenzen zal zijn, ben ik ondanks de
Picasso-hysterie en het feit dat ik persoonlijk niet zo op Picasso gesteld ben,
toch in het museum gaan kijken, er zo
goed en zo kwaad als dat ging voor zorgend de drommen een zaaltje voor te
blijven. Ik moet bekennen dat het toch
wel een gewaarwording was de tekeningen en doeken van Picasso in zo grote
getale bijeen te zien. Ook was er telkens
de schok der herkenning bij het oog in
oog staan met werken die je van foto's
kent. Er is inmiddels zoveel over de
expositie geschreven, in dagbladen en
tijdschriften, dat ik er niet nog eens uitvoerig bij stil wil blijven staan. (Er zijn
trouwens mensen die veel beter dan ik in
staat zijn de mysterieuze meester en zijn
oeuvre te beschrijven). Wel wil ik nog
even kwijt dat de recentste schilderijen,
ondanks de hoge leeftijd van Picasso,
wonderlijk vitaal zijn, zeer spontaan geschilderd en prachtig van kleur. Het Stedelijk Museum heeft de tentoonstelling
uitstekend begeleid. Niet alleen heeft
men een goede catalogus uitgebracht,
maar ook organiseerde men een doorlopende voorstelling van dia's met gesproken toelichting. Daarenboven stelde men
het museum ook op enkele avonden
open, richtte men een speciaal uitrustzaaltje in en kwam men op de voortreffelijke gedachte de bezoekers een bon
voor een gratis toegangsbewijs tot het
museum (na de Picasso-expositie) te geven, er terecht van uitgaande dat vele
van de bezoekers geen regelmatige Stedelijk-Museum-gangers zijn.

nium of staal, maar gebruiken daarnaast
ook kunststoffen als plastic en fiberglas.
Bovendien hebben ze de kleur ontdekt
als belangriik element in hun arbeid.
Het Stedelijk Museum toont nog t/m
4 juni acht representanten van deze nieuwe richting: David Annesley, Michael
Bolus, David Hall, Phillip King, Tim
Scott, William Tucker, Isaac Witkin en
Derrick Woodham. Hun beelden vormen
een schril contrast met de weelderige Picasso's in de zaal ernaast. De vormen
zijn tot het meest essentiele teruggebracht
en doen vaak mathematisch aan: cirkels,
cilinders, bollen, kubussen, kegels. De
kleuren zijn dit keer eerder ingetogen
dan uitbundig, met uitzondering van een
enkel beeld als Agrippa van Tim Scott,
een soort verzameling frambozen op een
witte pilaarachtige voet, en Nagas van
Isaac Witkin, die vorig jaar op Sonsbeek
zo opviel met zijn gifgroene kronkel. Het
opmerkelijke bij deze tentoonstelling is,
dat geen van de beelden op een sokkel
staat — sterker nog: sommige beelden
liggen op de grond en komen daar op
slechts enkele punten maar een gering
aantal centimeters bovenuit.
Het lijkt me wat moeilijk de Engelse inzending in de museumzalen geheel op
z'n merites te beoordelen. Het was me
liever geweest als enkele exemplaren ruimer en in de tuin zouden zijn opgesteld,
maar daar zal de vaste collectie zich wel
tegen hebben verzet.
De catalogus is verpakt in een zilveren
koker met blauwe doppen — een vondst
die goed aansluit bij het getoonde. Het
getoonde, dat m.i. weer eens heeft bevestigd, dat er in Engeland op het gebied
van de beeldhouwkunst een interessante
ontwikkeling gaande is. Al vraag je je zo
langzamerhand wel eens af of het woord
beeldhouwkunst hier nog op z'n plaits is.

Shinkichi
Jonge Engelsen
Vorig jaar, in mijn stukje over de expositie in Park Sonsbeek, heb ik al even

laten doorschemeren hoeveel plezier ik
beleef aan de jonge Engelse beeldhouwers. Zij werken nog wel in hout, alumi-

Op het gevaar af vervelend te worden
noem ik u nag een expositie in het Stedelijk Museum (t/m 11 juni), maar gelukkig is die ook van 17 juni t/m 16 juli
a.s. te zien in het Groninger Museum:
Shinkichi Tajiri.
Hij werd op 7 december 1923 in Los
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Angeles geboren uit Japanse ouders,
vocht in de oorlog als vrijwilliger aan de
kant van de Amerikanen, vertrok in 1948
naar Parijs, kwam in contact met de
schilders van de Cobra-groep, vestigde
zich in 1956 in Amsterdam, waar hij
toen al enkele malen had geexposeerd,
woont en werkt sinds 1962 op een kasteel
in het Limburgse Baarlo en was gastdocent in de Verenigde Staten.
Tajiri is waarschijnlijk onze grootste
beeldhouwer, in ieder geval degene die
mij het meest van alien aanspreekt, en
geniet ook buiten onze grenzen ruime
bekendheid. Zijn werk was oorspronkelijk oosters-mysterieus, van brons of koper dat de prachtigste kleuren aannam,
luisterend naar intrigerende titels als Samurai (zwaardvechter), Tower of Babel
en Fortress.
Soms had het te maken met tempels,
veelal was het sterk erotisch van aard —
uiterst mannelijke strijders en onmiskenbaar organische vormen (Seed No. 12 op
de expositie). Het werk van Tajiri is nu
sterk aan het veranderen. Het is veel
directer, minder doorwerkt, duidelijk geinspireerd op ruimtevaart, bier en daar
met een kleuraccent, nog steeds sensueel
maar van andere materialen (waaronder
aluminium en kunststoffen) en vaak vele
malen groter dan vroeger. Tajiri maakt
nu ruimteschepen, waarvan hij er inmiddels zes of heeft, de Tajiri 1 t/m 6. Hij
werkt er aan met twee helpers, zet ze
hoog op poten en komt daarbij tot verrassende resultaten. De romantiek is verre, maar toch spreken de uitdagende,
grijze, technische bouwsels duidelijk aan.
Het tentoonstellingsontwerp is van Aldo
van Eyck, misschien wel de meest progressieve architect van Nederland, die
ook het paviljoen op Sonsbeek bouwde.
Hij plaatste de ruimteschepen in twee
ronde 'zalen' van rijstpapier, dat afhing
vanaf het plafond tot op de vloer, op z'n
plaats gehouden door loden bolletjes.
Door het bewegen van de bezoekers
wapperde het papier zachtjes onder het
maken van een fijn, knisperend geluid,
dat de sfeervolle belichting nog versterkte. De oudere beelden waren buiten de
papieren ruimtes opgesteld, keurig overigens, maar wel jets minder geinspireerd.

Vermeldenswaardigheden
Magritte

Gedurende de zomermaanden zal in het
Rotterdamse Museum Boymans-Van
Beuningen een expositie worden gehouden van schilderijen, collages, gouaches
en objecten van de pionier van het Belgische surrealisme, Rene Magritte. De
tentoonstelling is samengesteld door de
museumdirectie in nauwe samenwerking
met de dienst voor kunstpropaganda te
Brussel en wordt gehouden in het kader
van het Belgisch-Nederlands cultureel
akkoord.
Plastieken in Eindhoven

In en rond de Eindhovense Technische
Hogeschool is een groot aantal plastieken opgesteld, samen ter waarde van
circa driehonderdduizend gulden. Hiermee is de eerste bouwfase afgerond, de
tweede is inmiddels in voile gang. Buiten
het gebouw zijn beelden opgesteld van
Wessel Couzijn, Arthur Spronken en Tajiri. In het gebouw vonden o.m. een grote
koperen zuil van de Italiaan Pomodoro
en beelden van Nic Jonk en Ben Guntenaar een plaats.
1000 Artistieke Staalkaarten

Woensdag 17 mei is de 1000ste aflevering
van de rubriek Artistieke Staalkaart uitgezonden, het aan kunst gewijde radioprogramma van de VARA. De onder
redactie van Rutger Schoute, Cor Hoist
en Pierre Abbink Spaink staande rubriek
heeft overigens een uitbreiding ondergaan. In het vervoig zuilen er ook literatuur en muziek in worden opgenomen en
vinden de uitzendingen niet langer alleen
op woensdagavond plaats maar ook op
zaterdagavond (van 19.20 tot 20 uur).
Kunst van Nu

Het maandblad Kunst van Nu, dat jarenlang in de vorm van een krant is verschenen, is enkele maanden geleden opgeheven. Het is verheugend te constateren dat er althans voor Amsterdam een
opvolger is: het maandblad '8 vanavond',
uit-krant voor Amsterdammers, geproduceerd door Augustin en Schoonman te
Zwanenburg. In dit biad wordt de laatste
tijd behalve aan toneel, muziek, opera en
ballet ook aandacht geschonken aan
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beeldende kunst. Zo is in het mei-nummer een pagina gewijd aan de expositie
van Tajiri.
Utrecht

In het Centraal Museum (Maliebaan 42)
wordt t/m 2 juli een expositie van hedendaagse Hongaarse ceramiek gehouden.
Hoop

10 Ministers en 5 staatssecretarissen hebben een bezoek gebracht aan de Picassotentoonstelling. Het was een van de eerste Baden van het nieuwe kabinet. Laten
we hopen dat het de voorbode is van een
actieve, geinspireerde en progressieve
cultuurpolitiek, waaraan ons land zo'n
behoefte heeft.
Paul Mertz

Nieuws in de
Nederlandse literatuur
Verschillende boeken met essays deze
maand. Lessen in lezen 2 (Bakker/Daamen) bevat essays uit 12 jaargangen van
het literaire tijdschrift Maatstaf. In deze
bundel staan alleen essays over buitenlandse literatuur.
K. L. Poll, literair redacteur van het
Algemeen Handelsblad, bundelde een
aantal essays over podzie in De eigen
vorm (Meulenhoff).
De persoon en het werk van Karel
Jonckheere worden belicht in Zeven over
Karel Jonckheere (Manteau) door Clara
Haesaert, Erik van Ruysbeek, Jan de
Roek, Jef Geeraerts, Paul de Wispelaere,
Dirk de Witte en Weverbergh.
De ring van MObius (Manteau) bevat
een keuze uit het tot nu toe niet eerder
in boekvorm verschenen essayistisch
werk van Hubert Lampo.
Lampo herschreef en bewerkte ook zijn
boek over de 18de-eeuwse geleerde De
Grave Toen Herakles spitte (Manteau),
zodat een grotendeels nieuw bock ontstond.
Uitersten (Bakker/Daamen) is de titel
van de laatste en omvangrijke gedichten-
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bundel van de afgelopen maand 79 jaar
geworden A. Roland Hoist. Het bock is
verlucht met een aantal schetsen van
Roland Hoist's werk, voltooide handschriften en een aantal recente foto's.
Archeoloog F. L. Bastet bundelde zijn
recente gedichten, geschreven in opdracht
van de Nederlandse regering, in De mislukte pansfluit (Arbeiderspers).
Leo Ross gaf zijn nieuwe gedichtenbundel Classics uit in eigen beheer. Het
boekje is verkrijgbaar na storting van
15,— op zijn rekening nr. 925670 bij de
Algemene Bank Nederland.
Atoll (Manteau) van Dirk Christiaens is
diens eerste gedichtenbundel. Gedichten
van hem trokken al in verschillende tijdschriften en bloemlezingen de aandacht.
Het Griekse woord voor sprakeloos, stil,
onuitsprekelijk Afthenkt is de titel van
de laatste gedichtenbundei van Wouter
Kotte, uitgegeven bij Manteau.
Wees niet zo burgerlijk (Bezige Bij) is
het debuut van iemand die schrijft onder
het pseudoniem J. S. Henriksson en bevat zeven verhalen waarvan er enkele
reeds in het tijdschrift Tirade hebben
gestaan.
Uitgeverij Meulenhoff kwam met vier
debuten tegelijk. Seizoenarbeid, een verhalenbundel van Lodewijk-Henri Wiener,
Here zegen deze spijze van Max Schreuder, Chinchilla's kweken van de jonge
vlaamse auteur Paul Koeck, en De balenkraai van Aad Nuis. Het laatste bock
draagt als ondertitel Kroniek uit Oudnederlandsguinea.
Een dichter die nu met proza debuteert
is Werner Pauwels en zijn eerste roman
heet Een koele hel (Manteau).
Vermeldenswaard is tenslotte nog het
initiatief van uitgever Thomas Rap om,
in navolging van het buitenland, gedichten in handschrift op affiches of to drukken. Twee zijn er verschenen, zodat u
voor 13,— Leve de Marine van G. K.
van het Reve of De verdoolde kus van
F. ten Harmsen van Beek aan uw muur
kunt hangen. (Eigenlijk zou zo'n initiatief door een of ander ministerie gesteund
moeten worden, die ze dan gewoon tussen de reclame-affiches op de aanplakborden moest hangen.)
J. Groot
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THEOLOGIE

Dr. H. H. Miskotte

Letter en geest
Om het verstaan van het Oude Testament in de rooms-katholieke theologie
G. F. Callenbach, Nijkerk, 1966, 232 pp.,
17,50.
Dit akademisch proefschrift van een reformatorisch theoloog onderzoekt de wijze
waarop rooms-katholieke exegeten de verhouding van Oud en Nieuw Testament benaderen sinds de bevrijdende encykliek van
Pius XII over de bijbelwetenschap in 1943.
Als resultant van dit onderzoek meent schr.
te moeten stellen, dat de r.k. exegeten de
eigen theologische betekenis van het Oude
Testament nog steeds onderwaarderen. Hij
meent dit verschijnsel te kunnen verklaren
door het door hen gehanteerde begrip der
verschillende 'betekenissen' (sensus) van de
tekst der H. Schrift: 'sensus spiritualis',
'sensus' typicus', 'sensus plenior'. In resp.
toenemende mate wordt met behuip van
deze hermeneutische princiepen de waarde
van het Oude Testament afhankelijk gemaakt
van het Nieuwe Testament. Ook de r.k.
dogmatiek inzake inspiratie, heilsgeschiedenis en openbaring werkt in de hand dat het
Oude Testament onvoldoende in zijn eigen
waarde beluisterd wordt, aldus schr. Het
heeft weinig zin de stellingname in dit boek,
dat voornamelijk deskundigen moet interesseren, hier aan een kritisch onderzoek te
onderwerpen. Aileen zou ik willen opmerken
dat men moeilijk aan de indruk kan ontkomen van een tekort aan ervaring inzake de
r.k. bijbelwetenschap in deze zorgvuldig bewerkte studie. Zo mist men enige van de
meest gezaghebbende exegeten van het ogen-

blik, en ziet daarentegen mensen van het
tweede plan sours te uitvoerig geciteerd.
Daartegenover verdient de openheid van
schr. ten aanzien van zijn onderwerp uitdrukkelijk beklemtoond. Daarom kan men
van harte instemmen met de aanbeveling
van de uitgever: „Zo vormt dit boek een
bijdrage tot het oecumenisch gesprek tussen
Rome en Reformatie".
S. Trooster

L. Bouyer,

Eucharistie
Theologie et spiritualite de la priere
eucharistique
Desclêe et Cie, Tournai, 1966, 454 pp., BFr.
240.—.
Dit lijvige boek bevat een uitvoerig en diepgaand onderzoek naar de Eucharistic als
'dankgebed'. De eerste vijf hoofdstukken
gaan zeer uitvoerig in op de relatie van de
christelijke eucharistieviering tot de joodsliturgische dankgebeden. De hoofdstukken 6
t/m 10 onderzoeken het eucharistisch dankgebed in de vroegchristelijke liturgieen in
Oost en West. Hoofdstuk 11 gaat in op de
ontwikkelingen en vervormingen in de Middeleeuwen. Het laatste hoofdstuk onderzoekt
de geschiedenis van het eucharistisch dankgebed in de tijd vanaf de Reformatie aan de
hand van liturgische voorschriften voor de
viering van het Avondmaal in diverse protestantse kerken, waarin successievelijk een verdere afbraak en een herleving van de vroegchristelijke liturgische traditie geconstateerd
wordt. In dit boek zijn een groot aantal
liturgische teksten verwerkt en bestudeerd.
Een zeer rijk boek, maar bestemd voor specialisten.
S. Trooster

FEITEN
EN
MENINGEN

••

1967

Feiten en Meningen
is een uitgave van de
Kultuurraad voor Vlaanderen
U vindt er elke maand
— een chronologisch feitenrelaas met de gebeurtenissen van
de maand.
— de belangrijkste teksten uit de Belgische en de voornaamste
buitenlandse dagbladen en tijdschriften, chronologisch en
systematisch gerangschikt.
— een reeks documenten, als wetten, koninklijke en ministeriale
besluiten, beschikkingen van provinciale en parastatale
instanties, samenvattingen en uittreksels uit wetenschappelijke
studies, officiOle standpunten van politieke, culturele, sociale
en wereldbeschouwelijke organisaties.
— De documentatie als geheel brengt U « een beeld van
Vlaanderen D.
U ontvangt een nummer telkens zes weken na de feiten van de
voorbije maand. Een jaargang omvat 850 tot 950 bladzijden.
De abonnee ontvangt 10 nummers per kalenderjaar.

Geachte Mevrouw,
Geachte Mejuffrouw,
Geachte Heer,
Dagelijks ontvangt U een overvloed aan documentatiemateriaal.
Om enigszins op de hoogte te blijven dient U een ganse stapel
kranten, tijdschriften en boeken door te kijken. Wenst U steeds
de hand te kunnen leggen op wat U nodig hebt voor uw bezigheden dan is U verplicht te knippen, steekkaarten bij te houden,
dossiers aan te leggen en zo meer.
Een abonnement op de nieuwe publikatie van de Kultuurraad
voor Vlaanderen, « Felten en Meningen », zou U zeker een groot
deel van dit werk besparen. Het is de bedoeling van dit tijdschrift maandelijks een zo volledig mogelijk overzicht te brengen
van de ontwikkeling van het Vlaamse gemeenschapsleven op
alle gebieden, waarbij de brede waaier van te verwerken
documenten de grootste objectiviteit verzekert.
In de eerste en de tweede jaargang, 1965 en 1966, werden
regelmatig uittreksels uit 25 dagbladen, 28 weekbladen en 35
maandbladen gepubliceerd. De nieuwste publikaties worden
bovendien van nabij gevolgd en geciteerd.
Al deze teksten en documenten worden systematisch geordend
rond de volgende hoofdthema's : Vlaams en Waals bewegingsleven, drukkingsgroepen, Nederlandse integratie, politieke partijen en sociale organisaties, buitenlandse zaken, buitenlandse
handel, economische zaken, openbare werken, financien, verkeerswezen, justitie, landsverdediging, nationale opvoeding,
culturele aangelegenheden, arbeid, tewerkstelling en sociale
voorzorg.

OM HET NASLAGWERK VAN DE GEPUBLICEERDE STOF MOGELIJK
TE MAKEN WORDT JAARLIJKS EEN SYSTEMATISCH EN ALFABETISCH REGISTER GEPUBLICEERD.

Een greep uit Feiten en Meningen, jaargang 2/1966
— de problematiek rond de universiteit van Leuven (nr. 66/1)
met o.a. de verkfaring van het Belgisch episcopaat, het wetsvoorstel Verroken, enz.
— de staking te Zwartberg (nr. 66/2)
— de regeringscrisis en de vorming van de regering Vanden
Boeynants-Declercq (nr. 66/2 en 3)
— de controversen rond de publikatie van de uitvoeringsbesluiten van de taalwetten van 1963 (vanaf nr. 66/2) ; de
tekst van de besluiten (nr. 66/5 en 67/1)
— de vestiging van het Nato-hoofdkwartier (Shape) in Belgie
(nr. 66/3)
— de verzoekschriften van Franstaligen voor het Europees Hof
te Straatsburg (nr. 66/4 en 5).

Abonnementsvoorwaarden
Feiten en Meningen verschijnt tien maal per kalenderjaar.
Jaarabonnement

200 fr.

Buitenland

250 fr.

Losse nummers gewone 30 fr.
dubbele 50 fr.
te storten of over te schrijven op p.r. 1419.29 van de Kultuurraad
voor Vlaanderen, Frankrijklei 107, Antwerpen (tel. 03/32.23.20).

Wil duidelijk vermelden op het strookje welke jaargang U wenst
te ontvangen : 1965, 1966 of 1967.
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Augustinus Kard. Bea

Eenheid in vrijheid
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 250 pp.,

f 3.50.
Dit boek is geen verzameling van voordrachten, zoals we van Kard. Bea gewend zijn,
doch een doorgecomponeerd werk. Meer
dan de helft behandelt het wezen van de
menselijke vrijheid, vooral behandeld volgens
de geest van Paus Johannes, op welke basis
inzicht gegeven wordt in de opkomende veelvormigheid van de katholieke kerk in een
stroomversnelling. Hij geeft het verband met
de traditie der Kerk aan, kennelijk met de
bedoeling hen geust te stellen die met de
huidige ontwikkelingen moeite hebben. De
Kardinaal bouwt, zij het niet enorm verrassend, voort op de principes van Vaticanum
II, en 'evert derhalve een belangrijk werk
voor onze mensen die geen begrip voor de
nieuwe trend in de Kerk kunnen opbrengen.
Zij kunnen leren van het optimisme van
Bea : vooruitstrevend met klemtoon op
trouw aan traditie.
W. Boelens

zakelijk om met de opvatting van deze
sohrijver rekening te houden. De bundeling
in deze uitgave moet dan ook toegejuicht
worden.
C. J. Boschheurne

Alan Richardson

Bijbel en moderne wetenschap
Aula, Utrecht, 1966, 187 pp., f 2.50.
De Anglikaanse priester die gedurende vele
jaren theologie doceerde aan de universiteit
van Nottingham, heeft in dit boekje (Engelse
titel: The Bible in the Age of Science) een
aantal colleges uit het jaar 1962 gebundeld.
Uitgaande van de natuurwetenschappelijke
revolutie in de 17e eeuw beschrijft hij vervolgens hoe het westelijke denken zich sindsdien
en onder invloed daarvan heeft ontwikkeld,
en tevens hoe dit denken de theologie en
vooral de exegese heeft bepaald. Ook R.'s
eigen positie komt goed naar voren. Overeenkomstig de Engelse traditie weigert hij de
Schrift mythische trekken toe te kennen; zij
maakt wel gebruik van 'beeldspraak'. Dit
verschil zou men graag uitgewerkt willen
zien. Dit boekje is een goede inleiding.
B.

GODSDIENST
George Scott
Prof. Dr. W. B. Kristensen

Godsdiensten in de oude wereld
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 320 pp.,

f 4,90.
Een bundel van 11 eerder in de mededelingen voor de Kon. Ned. Akademie van Wetenschappen verschenen opstellen van de in
1953 overleden Leidse Hoogleraar. Waarom
de vier andere op gelijke wijze verschenen
essay's niet opgenomen zijn is duister. De in
deze opstellen geboden interpretaties van bekende instellingen uit de oudheid zijn van
groot belang, hoewel vaak tamelijk eenzijdig.
De schr. houdt namelijk alleen rekening met
het religieuze aspect, dat dan nog toegespitst wordt tot de vraag naar de betekenis
van leven en dood. Met de sociaal-economische aspecten wordt b.v. geen enkele rekening gehouden. Dit is vooral opvallend in
het uit 1934 daterend opstel over de antieke
opvatting van dienstbaarheid. Wil men zich
echter een mening vormen omtrent een van
de behandelde onderwerpen dan is het nood-

The R.Cs,
A Report on Roman Catholics in
Britain Today
Hutchinson, London, 1967, 292 pp., 35 sh.
Dit boek is geconcipieerd en geschreven als
een rapport, door een buitenstaander, over
de katholieke bevolkingsgroep in Engeland.
De methode is die van de journalistiek :
allerlei objectieve gegevens, allerhand 'kerkelijk nieuws', tezamen met een groot aantal
interviews samengesmolten tot een ietwat
wijdlopig verhaal, waarin de eigen positie
van de verhaler buiten spel blijft. Het is
Scott inmiddels goddank niet helemaal gelukt strikt onpartijdig te blijven: tussen de
regels door leest men een duidelijke voorkeur voor de progressieve tendensen in de
Rooms Katholieke kerk in Engeland, maar
de oude vertrouwde Irish way en het autoritaire gepraat van de dito clerge komt niettemin in al hun aandoenlijkheid goed door.
Het engelse R.K. getto, de katholieken in de
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politiek, de sterk apologetische en moralistische inslag van de R.K. activiteiten, de
schoolkwestie, de progressieve studentengroeperingen, en de priesters en bisschoppen :
alles bijeen een omvattend en interessant
beeld van de Katholieken in Engeland. Inmiddels houd je als lezer toch wel je hart
vast bij een aantal passages, die bijv. de
vasthoudendheid van sommige leden van de
hierarchie ten aanzien van de katholieke
scholen, het lekenapostolaat en het gezag
illustreren. Maar de kroon wordt gespannen
door hoofdstuk veertien, waar Kardinaal
Heenan van Westminster uitvoerig aan het
woord komt: een indrukwekkender aaneenrijging van stommiteiten, poses en kletspraat
uit de mond van een kardinaal-aartsbisschop
heb ik nog nergens gezien. Het zal de Nederlandse lezer interesseren, dat de theologische onrust op het Continent, met name in
Nederland, uiteindelijk komt van het feit dat
de kinderen gedurende de Duitse overheersing leerden liegen, bedriegen en stelen, en
dat de katholieken in die tijd werden gedwongen tot samenwerking met protestanten
en anderen; dit alles „takes time to work
out of the system"! Ik vraag me na dit alles
wel of of de uitspraak van de kardinaal dat
„most of the new ideas — the odd ideas —
are coming from the Continent" nog wel
waar is; de odd ideas komen voor deze keer
uit Archbishop's Palace, Westminster. Een
interessant boek!
F. J. van Beeck

A. Kraus

Ober den Hochmut
J. Knecht, Frankfurt, 1966, 111 pp.
Achter de herwaardering van de aardse
waarden, gefundeerd op menselijk aanvoelen, schuilt het gevaar dat de draagwijdte
van onze kenvermogens, zintuigen, gevoel
en verstand, overschat wordt en onvoldoende kritisch onderzocht, wat hun waarde
betreft. Hoogmoed kan steeds uit de diepte
opduiken voor wie de fundamentele beperktheid van zijn vermogens niet onderkent.
Cassianus, en na hem Gregorius en Thomas
van Aquino, ontmaskeren dat gevaar door
pittige en diepgaande psychologische ontledingen. Deze uitgave, waarin oude teksten
uit de 4e en 6e eeuw, met commentaar,
verzameld zijn, blijkt derhalve nuttig om
aan te zetten tot voorzichtigheid.
R. D'hondt
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GESCHIEDEN1S

Repertorium van de
sociale wetenschappen
IV. Moderne Geschiedenis
(1815 - heden)
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1960, 515 pp.,
1 19.50.
Elsevier heeft gedurende een reeks van jaren
de boekenmarkt verrijkt met een serie
naslagwerken op talrijke terreinen van de
wetenschap, waarmee ontegenzeggelijk de
geinteresseerden een grote dienst werd bewezen. Het bovenvermeld deel vormt het
sluitstuk van een serie, waarin een duidelijk
overzicht wordt gegeven in vier delen, die
achtereenvolgens Politick, Rechtswetenschap,
Economic en Moderne Geschiedenis behandelen. De stof wordt over het algemeen helder en overzichtelijk behandeld. Bij het samenstellen van een dergelijk werk is het
welhaast ondoenlijk volledig te zijn. Toch
veroorloven wij ons een paar kritische opmerkingen. Enkele kleine onnauwkeurigheden voorop. De toenadering tussen Frankrijk
en Italic wordt op p. 161 geplaatst in 1901
en op p. 176 in 1900; dit moet echter 1902
zijn. Thorbecke is in 1834 zeker niet de
meest vooraanstaande liberaal in ons land
(p. 56) dit werd hij pas in 1839. Het op p.
288 vermelde ministerie Ruys in 1929 is niet
het tweede maar het derde. Drukfouten zijn
welhaast onvermijdelijk, maar storend is
CHU i.pl.v. CDU in het hoofdstuk over
Duitsland op p. 330. Emstiger is het ontbreken van een hoofdstuk over Nederland tijdens de eerste wereldoorlog; de grondwetsherziening van 1917 met algemeen kiesrecht
en onderwijspacificatie horen in dit repertorium toch thuis, te meer daar de herzieningen van 1848 en 1887 wel besproken worden.
Een naslagwerk dankt zijn waarde vooral
aan de mogelijkheid om snel iets te kunnen
opzoeken dus aan inhoudsopgave en register.
In de eerste zal men een kwestie betreffende
Hongarije ook moeten zoeken onder Donaulanden, Habsburgse landen en Oost-Europa ;
enigszins kan men zich behelpen met het
register, waarin wij bijv. Pet6fi missen. Een
groot deel van het werk is gewijd aan de
geschiedenis van de tijd na de tweede wereldoorlog. En terecht! Wij erkennen ook,
dat speciaal voor dit tijdperk de keuze van
te vermelden feiten uitzonderlijk moeilijk is
en dat — zoals in het voorwoord vermeld
wordt 1960 een toevallige afsluiting is.
Dit neemt niet weg, dat wij node een behan-
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deling van het verdrag van Rome (1957), de
EEG en Euratom missen, te meer opvallend
daar de EGKS en EDG besproken worden.
Terwijl in het register wel het Marshallplan
wordt vermeld, missen wij hierin het Schuman-plan, dat wel op p. 386/7 wordt behandeld. Zo is het ook met het Warschau-pact,
dat op p. 430 wordt vermeld. Eigenlijk zijn
dit opmerkingen van een lezer, die het boek
vaak en met veel plezier heeft gebruikt en
daarom deze en enkele andere schoonheidsfouten betreurt. En dit vermindert de belangrijkheid van de door de samenstellers
verrichte arbeid geenszins.
J. Oomes
H. Ch. Lea

De Inquisitie in de Middeleeuwen
Aula, Utrecht, Antwerpen, 1966, 352 pp.,
4,50.
Dit is een vertaling van de belangrijkste
zeven hoofdstukken uit het eerste deel van
Lea's in 1887 verschenen werk. Dr. H. P. H.
Jansen voorzag het van een goede en uitvoerige inleiding. Voor wie dit onderwerp
wit bestuderen blijft deze eerste wetenschappelijke aanpak ervan onmisbaar. Met veel
conclusies zullen we ons nu niet meer kunnen verenigen. Dit is een gevolg van de fout
in het systeem van de schrijver. De vele
feiten die hij uit de historic wist op te diepen beschouwde hij, indien ze met de strekking van zijn werk overeenkwamen, als voorbeelden die hij mocht generaliseren. Andere
feiten beschouwde hij als geisoleerde gebeurtenissen. De vermelde feiten behouden echter hun waarde. Een juiste interpretatie ervan is het object van de geschiedschrijving
van de inquisitie. Nog altijd schijnt het niet
makkelijk to zijn om dat objectief te doen.
C. J. Boschheurne

WETENSCHAP

Prof. Dr. J. H. van den Berg

Kleine psychiatrie
Callenbach, Nijkerk, 1966, 239 pp., f 14.90.
De indicatie (onder de titel): 'voor studenten
en degenen die de psychiater vervangen of
bijstaan' wekt gemengde verwachtingen die
de schrijver ten dele inlost. De student in de
geneeskunde vindt in de beschrijving van
psychiatrische stoornissen en ziektebeelden

voldoende ter vervanging van zijn collegedictaat maar mist - het minst in de uiteenzetting over de neurosen - de nodige achtergrondinformatie. Studerenden in andere richtingen (psychologie, theologie, maatschappelijk werk) zitten bovendien met het bezwaar
dat ze de medische onderbouw missen die
speciaal in de hoofdstukken over epilepsie,
geslachtsziekten, neurologische ziekten en
een aantal interne ziektebeelden wordt voorondersteld. Zij die de psychiater vervangen
to denken is hier o.a. aan huisartsen kunnen dit boek als compendium hanteren
maar komen te weinig aan hun trekken op
het gebied van de nieuwe behandelingsmethoden. Blijven over zij die de psychiater
bijstaan (verplegenden en gedifferentieerde
therapeutische hulptroepen): ieder van hen
zal in deze tekst wel iets van zijn gading
vinden, de verplegenden nog het meest. De
lezer die meent dat de auteur in zijn Kleine
Psychiatrie voortborduurt op zijn eerdere
beschouwingen aangaande De psychiatrische
patient, wordt teleurgesteld, zowel door de
fragmentarische vorm als door de lacunaire
inhoud van de jongste publikatie. De uitgave
zelf maakt overigens een goede indruk: de
verdeling van tekst en fotoreproduktie is
zeker aantrekkelijk.
J. J. C. Marlet
Prof. dr. P. C. Kuiper

Neurosenleer
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1966, 227
pp., ing. f 11,90.
Om het grote hoofdstuk 'Bijzondere neurosenleer', dat de acteur neerliet in deel II
van het Nederlands Handboek der Psychiatrie (onder redactie van Prof. dr. J. J. G.
Prick en Dr. H. G. van der Waals), gemakkelijker bereikbaar to maken, bracht hij dit
samen met een inleiding betreffende algemene principes van de psychoanalyse in een
afzonderlijke paper-back. Over de didactische waarde van die 'Bijzondere neurosenleer' werden in deze kolommen al enkele
woorden gezegd. Ook de toegevoegde orientering op het gebied van de ik-functies, het
caber-Ich en ideaal- ik, het driftleven en de
grondslagen van het psychoanalytisch systeem is uitermate instructief: gesteld in een
bevattelijke vorm die voor de student en
voor andere belangstellenden veel aantrekkelijks heeft, voor de vuist weg zoals alleen
iemand kan schrijven die de stof beheerst,
zonder hinderlijke citaten en met slechts
enkele literatuurverwijzingen. Gaarne aanbevol en .
J. J. C. Marlet
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Dean E. Wooldridge

Het zenuwstelsel

SOCIOLOGIE

(structuur en functie)

Aula, Utrecht-Antwerpen, 1966, 316 pp.,
f 4.50.
Ten behoeve van belangstellende leken op
dit gebied zet de auteur uiteen hoe het centrale zenuwstelsel functioneert. Hij vergelijkt
deze processen bij dieren en bij de mens, bespreekt de wijze waarop de hersenwerking
wordt gepeild en gecontroleerd met behulp
van elektroden, behandelt in deze neurofysiologische benadering de persoonlijkheid, de
spraak, het geheugen en het leervermogen,
en eindigt het boek met een vergelijking van
de hersenen met het elektronisch brein (computer). Daar waar Wooldridge zich begeeft
op het gebied van de psychopathologic is hij
niet altijd up to date. De vertaling (door dr.
A. J. Boerman) laat jammer genoeg te wensen over. Niettemin komt degene die zich
wil orienteren terzake de biologische basis
van het menselijk denkvermogen en gevoelsleven zeker wel aan zijn trekken.
J. J. C. Marlet

Streifziige durch die Mathematik
Band 2.
Urania-Verlag, Leipzig /Jena/ Berlin, 1966,
227 pp., geill., MDN 12.—.
Enkele maanden geleden bespraken wij deel 1
van de Streifzuge durch die Mathematik, een
speels Oostduits-Sovjetrussisch leerboek,
leerboek, waarin de leerlingen van de hoogste klassen van het middelbaar onderwijs op
onderhoudende wijze in de hogere wiskunde
worden ingeleid. Ook het tweede deel is nu
uitgekomen, en opnieuw kunnen we nets
dan lovende woorden gebruiken voor een
dergelijk boek. Het is inderdaad een 'tweede
deer inzoverre de problemen die nu aan de
orde gesteld worden moeilijker zijn. Wat
deze uitgave voor ons echter zo interessant
maakt is de wijze waarop Oosteuropese pedagogen de theoretische wiskunde in het
alledaagse leven weten in te passen. Voor
hun Nederlandse collega's hebben zij nu een
massa studiemateriaal bijeengebracht. Voor
de wiskundeleraren onder hen zal ook dit
deel een uitkomst zijn wanneer zij 'domme
leerlingen' toch iets willen bijbrengen.
J. P. Schuyf

Dr. Ph. A. Idenburg

Het gezag in de onderneming
Stenfert Kroese, Leiden, 1966, ing. 134 pp.,
9,50.
Een boek dat opvalt door duidelijke opbouw en beknoptheid. Het laatstgenoemde
voordeel geldt vooral het kerngedeelte van
het boek. Het is jammer dat de auteur toch
nog een vrij lange aanloop neemt alvorens
aan de kern toe te komen. De eerste hoofdstukken houden zich betrekkelijk uitvoerig
bezig met definitiekwesties. In de loop van
Hoof dstuk IV 'De onderneming' begint het
betoog echter te leven en blijft de geest tot
het einde van het boek boeien. Ik heb
slechts enige detailkritiek. Voor een deel
betreft die de praktische uitwerking van de
verdeling van de toekomst in een korte en
een lange termijn. In de eerste plaats een
terminologische kwestie. Het onderscheiden
van de termen beleid, betrokken op de korte termijn, en planning, betrokken op de
lange termijn, is te zeer in strijd met het
algemene spraakgebruik om in het wetenschappelijke spraakgebruik ten volle te kunnen voldoen. Ook de stelling dat de lange
termijn visie van de ondememer vooral op
de continuiteit van de onderneming zou
zijn gericht is in zoverre kwetsbaar dat
juist op de lange duur de dynamiek het
nodig kan waken de continuiteitseis te
nuanceren. Elders wordt — overigens in navolging van anderen — gesproken van de
ontwikkeling van winstdenken tot cantinateitsdenken. Die uitspraak is in zoverre opvallend dat in de economische wetenschap
eerder sprake is van een ontwikkeling van
continuIteitsdenken naar (marginaal) winstdenken.
Ook in ander opzicht kan men met de auteur van mening verschillen. Over de heilzaamheid van het verdwijnen van arbeidersbuurten bij voorbeeld. Per saldo kan men
met deze ontwikkeling inderdaad gelukkig
zijn, maar men kan toch beter niet voorbij
gaan aan de negatieve aspecten ervan. Het
is, om een enkel bezwaar te noemen, niet
erg beleefd de woningwetbewoner dagelijks
met de neus te drukken op de zoveel grotere welstand van zijn buren in de bungalow.
Het vooruitlopen op de volledige verwezenlijking van de eenklasse maatschappij kan
pijnlijk zijn, en dat sours onnodig.
Een laatste opmerking betreft de door velen
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gedeelde gedachte dat de werkelijke zin van
het bestaan in de vrije tijd en het huiselijke
leven gevonden wordt. Moet dit echter niet
veeleer in verband worden gebracht met het
karakter van de betrokkene in plaats van in
eerste instantie met veranderingen in de
produktiestructuur?
Zo zal ieder wel zijn eigen vraagtekens kunnen zetten maar in het algemeen verdient
het boek waardering. Via het aantonen van
de noodzaak van gezag mondt het uit in
suggesties voor een nieuw personeelsbeleid.
De methoden die kunnen worden bedacht
om tegemoet te komen aan de noodzaak
van gezag worden kritisch besproken. Een
keuze blijkt overigens niet los van de concrete situatie te kunnen worden gedaan.
In een slothoofdstuk wordt de wenselijkheid van verder onderzoek uitgesproken. In
de eerste plaats industrieel psychologisch
en sociologisch onderzoek. Daarnaast onderzoek naar het beleidsproces en tenslotte
motivatie research. Het boek besluit met
een kritische beschouwing over het gezag
in de onderneming, waarmede de in de
titel besloten belofte is ingelost.
J. J. Meltzer

Mr. Drs. J. G. M. Bril e.a.

Socioloog, wat kom je doen?
Dekker & van de Vegt, Nijmegen/Utrecht,
1966, 110 pp., f 5.50.
Men kan het bijwonen van congressen doorgaans als verloren tijd beschouwen en tegelijkertijd toch nut hebben van het kennisnemen van pre-adviezen, congresverslagen etc.
Het is daarom wenselijk dat de verspreiding
van dergelijke stukken niet bij de congressisten ophoudt. De Nijmeegste (kan iets Nijmeegser dan Nijmeegs zijn?) Sociologische
Faculteits Vereniging bewees ons bepaald
een dienst met de bundeling van voordrachten en discussies van een door Naar georganiseerd congres. Over de plaats van de sociologie werd er gepraat. Niet alleen door sociologen, maar ook door economen, filosofen en psychologen. Het meest uitdagend
was wel het lezenswaardige betoog van Prof.
W. Hessel dat dan ook in de forumdiscussie
min of meer centraal kwam te staan. Een
congres eist van een aantal mensen een boel
tijd, geld en moeite. Het streven een zo ruim
mogelijke kring daarvan te laten profiteren
verdient aanmoediging.
J. J. Meltzer

Richard F. Behrendt

Empirie of visie, een tijdkritische
sociologie
Vertaling van Dynamische Gesellschaft,
Bern, 1964
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 158 pp.,
2.25.
Is de maatschappelijke orde momenteel aan
het aftakelen of is er slechts een verandering? Behrendt houdt het op het laatste.
Verlies is er slechts in zoverre maatschappelijke structuren (de kerk wordt met name
genoemd) zich niet aanpassen bij die veranderingen. De schrijver heeft geprononceerde
maar toch weloverwogen ideeen. Hij keert
zich tegen de E.E.G.; Engeland zou er beter
aan doen trouw te blijven aan het Commonwealth (supra-continentaal en supra-raciaal).
Behrendt heeft geen sentimentele overwegingen nodig om rassendiscriminatie af te wijzen en kan het met louter rationele argumenten af. Moet niets hebben van de morele
herbewapening. Is fel anti-fascist. Ondanks
de hier en daar extreme opvattingen een
boek met vele gezonde ideeen. Die komen
sterk naar voren bij de behandeling van het
probleem van de ontwikkelingslanden. De
gegeven oplossingen hebben het principe gemeen dat de mens centraal gesteld wordt.
J. J. Meltzer

Vorming werkende jeugd
Nationale Stichting voor Mater Amabilisscholen, Nationaal Centrum Vorming Bedrijfsjeugd, Landelijke katholieke Stichting
Levensscholen voor Werkende jongens, 1966,
95 pp., f 1,50.
Een gemeenschappelijke uitgave van de drie
landelijke organisaties, die de vormingsinstituten voor leerplichtvrije jeugd bundelen.
Door acht deskundigen werkzaam in deze
sector worden uiteenzettingen gegeven over
het werk van deze vormingsinstituten, over
hun bedoelingen, problemen en toekomstplannen. Waardevolle informaties en stimulerende beschouwingen voor verdere uitbouw van dit werk.
R. S.

POL1TIEK
R. Coste

Dynamique de la Paix
Desclee, Tournai, Paris, 1965, 159 pp.
Coste is hoogleraar in de theologie in Toulouse. Hij is te beschouwen als een van de
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'drijvende' krachten in de Franse afdeling
van de katholieke vredesbeweging Pax
Christi, een afdeling die wel een van de
actiefste mag worden genoemd (tot nu toe).
Dit boekje is ondertussen ook al weer twee
jaar oud, maar daarmee is het allerminst
verouderd. Wat Coste te zeggen had over
bijv. de grenzen van de geweldloze weerbaarheid is alleszins de moeite waard. De
opzet van het boekje is trouwens op zich al
lovenswaardig, omdat het zo duidelijk en
helder is: eerst behandelt Coste de factoren
die geleid hebben tot de impasse waarin we
nu zitten, daama wijdt hij ampele beschouwingen aan de mogelijke oplossingen.
H. W. Tromp

W. G. J. lemhoff

Oorlog, dienstplicht en
dienstweigering
Het Wereldvenster, Baarn, 1966, 132 pp.,
f 7,90.
Schr. benadert het probleem in de titel gesteld hoofdzakelijk vanuit de hock van de
existentiefilosofie. Het doen van de verantwoordelijke keus van ieder individu staat
dus bij hem voorop. Daardoor komt hij,
zij het met andere woorden, tot de stelling :
wie zwijgt stemt toe. Uiteindelijk meent hij
dat vooral de dienstweigering in het leger
en het weigeren mee te werken aan de versiering van de dienst zoals bij sabelzwaaien
en nato-taptoe een zeer goede manier van
spreken is. Omdat schr. toch ook Marx met
zijn opvattingen wil verenigen ziet hij dit in
een kader van een rationele benadering van
de historic. Helemaal bevredigend is het
boekje niet, maar als een paging existentieopvattingen en marxistische opvattingen als
basis voor een levenshouding samen te gebruiken is het zeer belangwekkend.
C. J. Boschheume

Kerk - Oorlog - Vrede
De kerk en het vraagstuk van oorlog
en vrede in het nucleaire tijdperk
Romen & Zn., Roermond, 1965, 114 pp.
Dit boekje is het eerste van de zgn. Cahiers
voor Vredesvraagstukken die worden uitgegeven onder auspicien van de Pax Christi in
Nederland en Vlaanderen. Het bevat de inleidingen die in september 1964 op het twee-

jaarlijkse congres van de Pax Christi in Den
Bosch zijn gehouden, plus de rede van Ruygers op de jaarvergadering van de Pax in
1963. Dat er beweging zit in de Pax Christi
beweging blijkt niet zozeer uit de voettochten, als wel uit een aantal andere faits-etgestes, die meer direct met de vredesproblematiek te maken hebben. De uitgave van
deze Cahiers is er een van. Het eerste boekje
illustreert enigszins de positie waarvanuit de
Pax is gestart. Het begint met Ruygers' rede,
maar dan komt de zakelijke inleiding van
Alastair Buchan, de directeur van het beroemde Londense 'Institute of Strategic Studies', te beschouwen als een diagnose van
de wereldsituatie. Die dient inderdaad uitgangspunt te zijn voor alle andere speculaties
of acties. Aileen om Buchans rede al is het
boekje interessant; volgen nog belangwekkende bijdragen van Coste, Vanistendael,
Dubarle (over de toekomst van de filosofische en theologische leer aangaande de Internationale vrede) en van Schuijt (sprekend
voor de Nederlandse afdeling van de Pax
Christi).
H. W. Tromp

Adam B. Ulam

Lenin and the Bolsheviks
Secker & Warburg, London, 1966, 597 pp.,
63 sh.
Men zal langzamerhand nieuwe superlatieven
moeten gaan bedenken wanneer het om
biografieen van Lenin gaat. Enkele maanden
gelden konden wij een lovende recensie wijden aan Fischers Leven van Lenin. Nu heeft
de Amerikaanse Pool Adam B. Ulam een
'vita' van de grote revolutionair geschreven,
dat niet alleen enkele nieuwe perspectieven
agent, maar ook in vele andere opzichten
Fischers studie overtreft. Ulam is wat men
noemt een Sovjetoloog en dat ook de wetenschap van de Sovjetologie volgens strikt
objectieve maatstaven en met gebruikmaking
van talloze bronnen kan werken, heeft Ulam
in zijn Lenin-biografie bewezen. Met een
minutieuze ijver heeft Ulam de geschriften
van Lenin bestudeerd, ook die scripturen die
in Oost en West nauwelijks geciteerd worden, omdat zij ook nauwelijks bekend zijn.
Deze nijvere bronnenstudie stelt Ulam in
staat een beeld te schetsen van Lenin dat in
enkele opzichten toch wel afwijkt van wat
zo doorgaans wordt voorgeschoteld. Lenin is
in Ulams ogen geenszins de halfgod zoals
door de Sovjetrussen en hun vrienden wordt
voorgesteld. Evenmin is hij echter de baar-
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dige duivel, waarvoor hij in het Westen gehouden wordt. Zeker, Lenin was een beroeps-revolutionair — het grootste deel van
Ulams boek is aan dat facet van Lenins
leven gewijd. Lenin was ook een dictator —
Ulam levert daarvan het onomstotelijke historische bewijs, als dat nog nodig mocht
zijn. Lenin was echter ook een groot staatsman — en dat is nu juist iets wat in de
meeste werken over Lenin op de achtergrond
is geraakt. Men houdt meestal op in oktober
1917 om dan nog vlug iets te vertellen over
de machinaties van Stalin rond Lenins
doodsbed. De periode van Lenins regering is
echter uiterst belangrijk geweest, vol conflicten met de bolsjewisten zelf en juist in en
door die conflicten leert men Lenin anders
kennen. Wat Adam Ulam gedaan heeft, is,
dat hij een tot nu toe duistere periode in
Lenins leven in het voile daglicht heeft gezet. Dat maakt nog een Leninbiografie er bij
de moeite waard.
T. P. Schuyf

Dr. S. W . Couwenberg

Oost - West op de drempel van een
nieuw tijdperk
Van koude oorlog naar vreedzame
wedijver en samenwerking
Pax, Den Haag, 1966, 236 pp., f 11.90.
Dr. Couwenberg is sinds de oprichting redacteur van het blad Oost-West, een uitgave
van het gelijknamige instituut te Den Haag.
Dit maandblad is in de ampele jaren van
zijn bestaan uitgegroeid tot een van de belangrijkste bladen op het gebied der internationale betrekkingen in het Nederlandse taalgebied, en dat ondanks de orientatie op het
Oost-West conflict waaruit het is voortgekomen. Men kan niet anders dan waardering
hebben voor het initiatief op meer gefundeerde wijze de problematiek van het
Oost-West conflict te benaderen dan tot
dan toe in Nederland welhaast gebruikelijk
was. Couwenberg heeft in zijn hier besproken studie een aantal publikaties uit
Oost-West verwerkt, maar dat neemt niet
weg dat het boek in zijn geheel verdient gelezen te worden. Hij analyseert de veranderingen die zich vooral in de jaren zestig tussen de tegenstanders in het Oost West conflict hebben voltrokken. „In het Westen
heeft een diepgeworteld negatief anti-communisme via selectieve perceptie geleid tot
een vaak erg vertekend beeld van de communistische wereld, waarin uitsluitend negatieve aspecten werden opgemerkt" (p. 13).

„In de mildere coexistentiesfeer, welke meer
en meer in de plaats is gekomen van de
koude oorlog, blijkt steeds duidelijker, hoezeer zich over en weer een mythevorming
heeft ontwikkeld, welke een treffende illustratie is van wat thans in de polemologische
literatuur genoemd wordt de 'self-fulfilling
prophecy' " (p. 219). Deze twee citaten
illustreren enigszins, dat het Couwenberg
niet alleen gegaan is om een opsomming van
historische ontwikkelingen, maar dat hij ook
geprobeerd heeft sociaal-psychologische processen die daar een verdieping onder liggen,
in zijn beschouwingen te betrekken.
H. W. Tromp

LITERATUUR
J. Greshoff

Wachten op Charon
Nijgh en Van Ditmar, Den Haag, 1966, 76
pp., f 6,90.
Wachten op Charon, dat is wachten op het
gaan naar de onderwereld, wachten op de
dood. Inderdaad is dit het hoofdthema van
de bundel. Greshoff, bedrieger en bedrogene, doet een (laatste) poging te ontmaskeren.
Geflankeerd door zijn verlangen naar de
dood onderneemt hij zijn aanval op alles
wat hem een illusie is gebleken en dat is
een hoop. Grimmig is hij er wel van geworden. Ofschoon ik geen moment wil twijfelen
aan de echtheid van Greshoffs bedoelingen,
twijfel ik wel aan zijn gedichten. De vO6raan in de bundel staande lange gedichten
zijn nog wel enigszins overtuigend, maar de
daaropvolgende zijn dat m.i. echt niet meer.
En het is ook hier weer hetzelfde mankement, zo veelvuldig voorkomend: een gedicht overtuigt niet door de felheid van beweringen noch door een keur aan sterke (=
vitalistisch ruikende) woorden, ook niet
door een enkele goede regel, evenmin door
een enkel goedgetroffen beeld. Een gedicht
overtuigt inzoverre het een geslaagd gedicht
is, d.w.z. inzoverre taal en ritme, beelden en
beeldsequenties adequaat gebruikt zijn. En
dat mis ik toch goeddeels in deze bundel.
W. Raaijmakers
J. B. Charles

Topeka
Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 61 pp., f 3,50.
De gedichten van 1963 tot 1966, zo is de
ondertitel. En last ik dan maar gelijk stel-
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len dat deze gedichten m.i. zelden zijn wat
ik een gedicht noem. Het zijn allerlei mededelingen, zonder veel omhaal geschreven,
hinderlijk simpel soms. Maar deze eenvoud
is bedriegelijk. Bijna iedere regel of zin is
een statement. Neem het titelgedicht: 'al
twee dagen laat de eekhoorn / mijn nootjes
liggen in het kozijn / van de kliniek: bang
voor de spin / die zich daar vestigde. / Het
is dan ook een zwarte joekel van een spin.
Toch al bedroefd grijp ik dit aan om
maar eens vroeg naar huis te gaan / en
weer wat weemoed in het lint te slaan'. Dit
is een specimen van Charles' manier van
schrijven. Het is een redelijk gedicht en behoort tot de beste, zoals ook 'wakker blijven' en 'voor Siranouche'. Veelal poogt
Charles een min of meer hallucinerend effect teweeg te brengen zoals hij dat in vroegere gedichten ook wel gedaan heeft. Maar
zelden gelukt het hem nu. Hoe sympathiek
geschreven ook of hoe fijn ironisch, de verdichting blijft achterwege. Dat ik me in dergelijke bewoordingen heb moeten uitlaten
spijt me daar het hier een dichter betreft
die in het verleden zijn kunnen getoond
heeft.
W. Raaijmakers

lijke portie cultuur en politiek aan te pas.
De vertaling is op een aantal plaatsen bar
slecht. De vertaalster heeft kennelijk geen
enkel benul gehad van Russische plaatsnamen. Zo noemt zij bij voorbeeld de nog al
bekende plaats Wladimir-Soesdal het Wladimir-Soes-dal, alsof er in de Russische geschiedenis een zekere Wladirnir Soes bestaan
zou hebben die een dal gegraven heeft. Om
een of andere duistere reden schrijft zij
Cechoslowakije, terwijI ze zwety (bloemen)
schrijft, waar het op zijn minst tswety had
moeten zijn. Klakkeloos is hier en daar de
Duitse transscriptie overgenomen die natuurlijk voor het Nederlands niet gebruikt kan
worden. Ook met de titel is raar omgesprongen. Porzgen heeft zijn boek terecht 'Die
sowjetische Windrose' genoemd. De Nederlandse titel, Russisch mozaiek, is foutief,
aangezien Porzgen niet alleen over Russen,
maar ook over Litouwers, Letten, Esten,
Oekrainers, enz. schrijft. Hen Russen te noemen gaat niet aan. Jammer, want dit voortreffelijke boek had een betere behandeling
verdiend.
J. P. Schuyf

Wassili Aksjonow
Hermann Porzgen

Russisch mozaiek
lndrukken van een Rusland-kenner
Vertaald door dra M. G. Schenk.
De Toorts, Haarlem, 1966, 298 pp., f 7.50.
Er zijn de afgelopen jaren in Nederland enkele boekjes over de Sovjet-Unie verschenen
waarin het leven van alledag onder het teken
van hamer en sikkel werd beschreven. De
auteurs waren meestal slechts korte tijd in het
Sovjetrijk geweest en de schriftelijke neerslag
van dat verblijf was over het algemeen navenant : oppervlakkig. Dr. Hermann Porzgen is
alles bijeen 25 jaar in de Sovjet-Unie geweest,
hoof dzakelijk als correspondent van de
Frankfurter Allgemeine Zeitung, en hij heeft
zijn 25-jarige Sovjet-ervaring nu te boek gesteld. Het is een interessant boek geworden,
waarin het Sovjetleven op knappe wijze
wordt 'betrapt'. Porzgen voert de lezer door
Moskou, Leningrad, Kiev, Odessa, maar ook
naar gebieden die voor de meeste Ruslandreizigers zelfs nog onontgonnen zijn: de
Baltische staten, het verre oosten, de Kaukasus. Porzgen staat meestal heel lang stil bij
de dingen die nu eenmaal iedereen interesseren : eten, drinken, reizen. Maar waar dat op
zijn plaats is komt er toch ook een behoor-

Der Genosse mit der schOnen
Uniform
Erzahlungen
Aus dem Russischen von Heinz Dieter
Becker.
Carl Hanser Verlag, Munchen, 1966, 112
pp., DM 7.80.
De 35-jarige Sovjetrussische schrijver Aksjonow is in Nederland vooral bekend om zijn
roman Kaartje naar de Sterren, die in de
Sovjet-Unie overigens een bestseller is geworden. Aksjonow is eigenlijk een meester in
het korte verhaal, waarvan er nu weer drie
in een Duitse vertaling door het Carl Hanser
Verlag zijn uitgegeven, drie beste verhalen in
een uitstekende vertaling. Het titelverhaal is
eigenlijk het aardigste. Een taxichauffeur
huwelijkt alle vrouwelijke familieleden aan
plaatselijke politie-agenten uit in de hoop dat
hij daardoor een streepje voor zal krijgen bij
de heilige hermandad. Dat streepje voor
heeft hij wel nodig, want de slimme chauffeur vervoert geregeld verboden vrachtjes en
overschrijdt ook graag de maximum-snelheid,
afgezien nog van het feit, dat hij het ook
met andere verkeersregels niet zo erg nauw
neemt. De vlieger gaat echter niet op en de
aangetrouwde agenten letten nog eens zo
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scherp op hun familielid. Het tweede verhaal
gaat over een voetballer, wiens begaafde
vrouw er van door gaat. De man blijft alleen
achter met zijn dochtertje. In het derde verhaal komt een oude moegestreden communist
weer in zijn geboorteplaats, waar hij verwonderd ontdekt, dat het leven ook ondanks
veel strijd gewoon doorgaat. Aksjonow behandelt deze drie thema's op buitengewoon
charmante wijze. Critici wijzen graag op de
invloeden die Aksjonow zou hebben ondergaan van Hemingway, Boll, Faulkner en Salinger. Erg duidelijk zijn die invloeden niet,
tenzij dan wat betreft Salinger. Aksjonow
schrijft menselijke verhalen en werpt vragen
op die eigenlijk nooit beantwoord zullen
warden. Met andere woorden: het is hele
beste moderne Sovjetrussische literatuur.
J. P. Schuyf

met haar moeder in haar huisje achterblijyen : haar taak is voorbij. Het is een eenvoudig gegeven, dat zich bijzonder goed voor
een drakerige roman zou lenen. Sjomin heeft
er echter een indrukwekkend boek van gemaakt. Mulja belichaamt de strijd om het
bestaan die in de Sovjet-Unie zo goed als
daarbuiten hard kan zijn en die geen genade
kent. Mulja is ook zelf hard geworden, en
pas bij het zien van haar kleinkinderen voelt
zijn haar moederlijke gevoelens 'doorbreken'.
Voorheen heeft zij wel voor haar kinderen
gestreden, maar zij hield niet echt van ze.
Een korte beschrijving zoals hierboven doet
een roman natuurlijk onrecht, zeker wanneer
het gaat om een roman als deze, die wij van
harte kunnen aanbevelen.
J. P. Schuyf

Vitali Sjomin

Literatur far Zeitgenossen
Essays

Reinhard Baumgart

Sieben in einem Haus
Aus dem Russischen von Ingrid Tinzmann.
Carl Hanser Verlag, Munchen, 1966, 220 pp.,
DM 9.80.
Toen Maksim Gorki zestig jaar geleden zijn
'Moeder' publiceerde, was het vrijwel onmiddellijk duidelijk, dat men met een klassiekcommunistisch meesterwerk te doen had.
Gorki's moederfiguur, die de revolutie domineerde, werd een begrip in de Sovjetrussische
literatuur. Gorki is echter dood en van revolutie is er in de Sovjet-Unie nauwelijks nog
sprake. Het is dan ook geen wonder, dat de
nu veertigjarige Vitali Nikolajevitsj Sjomin,
wanneer hij een moeder tekent, een geheel
andere weg inslaat dan Gorki. Sjomins roman Sieben in einem Haus — voortreffelijk
vertaald uit het Sovjetrussische tijdschrift
Novij Mir, waarin deze roman in 1965 verscheen gaat over Mulja, een strijdbare
vrouw, die met haar moeder, haar twee kinderen en verdere aanhang samen woont.
Mulja is tijdens de oorlog weduwe geworden,
al weet ze nog steeds niet precies hoe haar
man aan zijn einde gekomen is. Mulja is niet
alleen de centrale figuur uit deze roman, zij
is ook de centrale persoon in huis: zij staat
's ochtends am vijf uur op, werkt de hele
dag, en ligt 's avonds, wanneer ze laat naar
bed is gegaan, nog lang na te denken hoe ze
dit of dat zal regelen. Er is ook veel te regelen, vooral voor haar zoon, die 'niet wil
deugen', van de pilotenschool wordt verwijderd en het ook elders niet goed kan uithouden. De roman eindigt met een feest ter ere
van het huis van Mulja's zoon dat nu eindelijk gereed is gekomen. Mulja zal nu alleen

(ed Suhrk 186). Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, 169 pp., DM. 3.
Deze bundel radiocauserieen en tijdschriftartikelen heeft van S. (geb. 1929), reeds
gunstig bekend als een durvend romancier,
een titel meegekregen die de lading precies
dekt. Het traditioneel-literairesthetische spel
der kritiek ligt volkomen buiten zijn aandacht; literatuur is een compositie in taal
van elementen die de kern van de tijd opvangen in een efficiente structuur. Hij licht
de Duitse situatie-na-Auschwitz door zoals
die literair gestalte kreeg, en haalt daaruit
de exemplarische criteria voor de literatuur
als expressie van de tijd. De staatsevolutie,
de gewijzigde zin van de eros, het sleutelen
aan het labiele roman begrip staan vooraan
en fungeren tegelijk als resultaten van analyses die een fenomenologisch panorama
uitmaken. De agressiviteit tegen de traditie
blijkt aldus meer dan een generatieverzet te
zijn; het is tevens de adequate reactie van
een literator die pas zichzelf kan zijn als
hij zich geengageerd weet in de evolutie van
zijn eigen tijd.
C. Tindemans

Christoph Hering

Friedrich Maximilian Klinger
Der Weltmann als Dichter
Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1966, 389
pp., Ln., DM. 64.
In de Duitse literatuurgeschiedenis staat F.
M. Klinger (1752 - 1831) bekend als drama-
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tisch auteur die door de titel van een van
zijn jeugddrama's de Sturm-und-Drang periode aan een naam heeft geholpen. Verder
beperkt men zich doorgaans tot de vaststelling, dat de barokke eruptiviteit en ongebreidelde passie deze stukken wel historisch maar niet intrinsiek belangrijk maakt
en Klinger wordt dan ook ongunstig uitgespeeld tegen zijn tijdgenoot J. M. R. Lenz.
In Herings monumentale studie wordt met
deze taaie overlevering definitief afgerekend.
S. staat nauwelijks stil bij Klingers vroege
dramatiek, omdat hij uit brieven en autobiografische documenten weet dat de auteur
zich zelf van deze wilde jaren gedistantieerd
heeft. Het accent wordt verlegd naar de
volwassen tijd waarin Klinger, vanuit de
Russische rust in dienst van de tsaar naast
blijspelen en historische drama's, classicistische toneelstukken vervaardigde die bij
nadere analyse zorgvuldige voorbereidingen
blijken te zijn van zijn wezenlijke bijdrage:
zijn romans. Nauwkeurig wordt elk van
deze romans (meestal in cyclisch verband)
geanalyseerd en Klinger komt emit naar
voren als een laat-Aufklarer, die niet de
dorre, rationalistische obsessie der Duitse
18e eeuw uitdraagt, maar in de geest van
Rousseau — nog meer van Diderot — een
rechtstreekse invloed probeert uit te oefenen
op de onmiddellijke politieke realiteit, meer
dan op de moreel-ethische gezindheid van
de burgerlijke mens. S. pleit dan ook overtuigend voor een heruitgave van Klingers
episch oeuvre en in de mate dat deze produktie een essentidle schakel blijkt te zijn
in de grootse traditie van de Bildungsroman, en op grond van het hier ter beschikking gestelde materiaal, willen wij ons bij
dit verlangen graag aansluiten.
C. Tindemans
Wolfgang Rothe

Schriftsteller and totalittire Welt
Francke Verlag, Bern, 1966, 269 pp., S. Fr.
24.
De enigszins misleidende titel van dit moeilijke maar uiterst belangrijke boek zou kunnen doen denken dat het hier gaat om een
onderzoek naar de relatie tussen de subjectieve auteur en een totalitair regiem dat
hij door zijn werk zou moeten reflecteren
(b.v. een E. Pound of een W. Majakowskij).
Schr. zoekt echter naar modellen en structuren op basis van analogie en deze analyse
past hij toe op het oeuvre van F. Kafka,
R. Musil, H. Broch en even ook H. von
Doderer., In hun werk ontdekt hij Been
directe woerspiegeling van een totalitaire

realiteit, maar een fundamentele obsessie
die de subjectief verwerkte uitdrukking is
van een historisch-gedetermineerde tijd en
mentaliteit. Bij ieder van deze auteurs blijkt
dat in de meest intieme sfeer van het individu de machtsgreep van de beleefde periode
zichtbaar is gemaakt: de problematiek van
het sentiment onthult de machtsstructuur
van een totalitaire wereldorde. Bezwaren
blijven wel bestaan. Niet altijd is de manier
waarop uit literaire motieven zonder meer
sociale aspecten worden geinterpreteerd,
even overtuigend, vooral niet in het hoofdstuk over Kafka's Schloss. Als algemene
indruk echter ontstaat een dubbele interesse : door de sociaal-politieke interpretatie,
hoe eenzijdig die misschien ook is, worden
ook de literaire compositie en waarde nader
gepreciseerd, bovendien remt Schr. zijn
analyse niet historisch af, maar trekt hij zijn
visie door near schrijver en maatschappij
van vandaag. Zo demonstreert het geheel,
dat meer is dan een verzameling afzonderlijke studies, dat niet een literairdocumentaire belangstelling voorop heeft gestaan,
maar een morele ambitie, die wil bewijzen
— en daar ook in slaagt dat in het werk
van de werkelijk belangrijke kunstenaar
literaire verbeelding en politieke realiteit
complementair staan.
C. Tindemans
Jacek Bochenski
Tabu

Carl Hanser Verlag, Munchen, 1966, 162
pp., DM 9,80.
De nu 41-jarige Poolse schrijver Jacek Bochenski heeft in het verleden veel stukken
van Bert Brecht in het Pools vertaald. De
invloed van Brecht is onmiskenbaar aanwezig in Bochenski's Tabu, dat merkwaardigerwijze door de Duitse uitgever als roman
wordt aangekondigd, terwijl het in feite om
een drietal met elkaar nauw verbonden novellen gaat. De inhoud van de drie novellen
is gelijkluidend: het bankroet van een liefde
wordt door drie vrouwen uit verschillende
tijdperken — maar met dezelfde naam — op
de wijze van een monoloog verhaald. Het
Spaanse nonnetje Dolores vertelt voor de
inquisitie over haar mislukte vlucht met haar
Belief de. Een Franse politie-perfect luistert
in zijn bed mar de liefdesgeschiedenis van
de actrice Dolores. De Spaanse mode-ontwerpster Dolores vertelt telefonisch haar
psychiater over haar mislukte liefde. In elk
van de drie monologen is het een taboe dat
de liefde in de weg staat: het dogma van de
renaissance, de plicht ten tijde van de Spaan-
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se burgeroorlog en . . . . ja wat eigenlijk?
Bochenski laat in zijn derde novelle het
taboe slechts in vage contouren optreden.
Het hedendaagse taboe in de liefde is nog
niet bekend, schijnt de schrijver te
zeggen. De these van Bochenski is Kier en
daar nog al verward; zijn stijl is dit echter
allerminst. Hij gebruikt modeme stijlmiddelen en weet daardoor het strenge schema dat
hij zichzelf heeft opgelegd weer te verbreken.
J. P. Schuyf

Witold Gombrowicz schreef een lamp nawoord. Het verdient aanbeveling dit nawoord te lezen vd•Ordat men aan de roman
zeif begint. En dan nog zullen zelfs ervaren
romanlezers moeite hebben met deze opzienbarende publikatie.
J. P. Schuyf
Jurij Brezan

Reise nach Krakau
Neues Leben, Berlin, 1966, 163 pp., MDN
5.40.

St. I. Witkiewicz

Unersattlichkeit
R. Piper & Co, Munchen, 1966, 596 pp.,
DM 28,—.
Stanislaw Ignacy Witkiewicz werd in 1885 in
Warschau geboren. In 1939 pleegde hij zeifmoord. Hij was een van de grote Poolse
schrijvers tussen de beide wereldoorlogen.
Lang voor Orwell zijn 1984 schreef publiceerde Witkiewicz reeds — in 1927 — de
utopische roman Unerstittlichkeit, waarin hij
een beeld geeft van een Europa dat leeft in
de paniek voor de aanstormende Chinezen.
De verschrikkingen gesitueerd in zuidoost-Polen rond het einde van de twintigste
eeuw — zijn samengebald in de belevenissen
van Genezyp, een jonge edelman die een
sterke neiging tot waanzin vertoont. Hij
vormt het middelpunt van de brandende
hartstocht en het koele intellect, van de erotiek en de dreigende dood die het Europese
bestaan overschaduwen. Polen is het laatste
bolwerk tegen de Chinezen. Genezyp, die in
de loop van de vertelling 'het leven' (dat wil
zeggen : een door erotiek en belachelijke
politieke theorieen overspoelde maatschappij)
binnengaat, trekt tenslotte als adjudant met
het leger mee om de beslissende slag tegen
de Chinezen mee te maken. De jonge edelman wordt het slachtoffer van de algemene
revolutie des geestes. Het bock eindigt met
een kolossale catastrofe die zowel collectieve
als individuele dimensies heeft. Witkiewicz
schreef met Unerstittlichkeit een uiterst moeilijke roman. Taal en stijl lijken soms even
onsamenhangend als de gebeurtenissen die
zich in een razend tempo afspelen. Juist
hierdoor weet Witkiewicz een maximum aan
spanning op te roepen, een maximum ook
aan sinister gevoel. Deze roman lijkt soms
door een waanzinnige geschreven te zijn, of
liever nog: door een monomaan die bezeten
is van de angst voor Europa's ondergang.
Het is ongetwijfeld een fascinerende roman
waarvan men zich nauwelijks kan voorstellen dat zij veertig jaar geleden geschreven is.

Het lot van emigranten is nog steeds een
gewild thema voor romans. Met enige verwondering moet men constateren, dat zelfs
een Oost-Duitse schrijver als Brezan een min
of meer politieke emigrant als held van een
opmerkelijke roman heeft gekozen. Het gaat
om de wederwaardigheden van de Poolse
architect Stefan Gonda, die, na een afwezigheid van achttien jaar, weer naar Polen
terugkeert. Gonda is een 'man zonder vaderland', ook in overdrachtelijke zin. In Berlijn
(Oost) brengt hij een kort bezoek aan een
vroegere vriend, die nu een belangrijke functionaris is geworden. Van vriendschap is nog
nauwelijks iets te bespeuren. De dochter van
de functionaris, Barbara — twintig jaar jonger dan Gonda — besluit met de 'emigrant'
mee te rijden naar Krakau en onderweg ontwikkelt zich een merkwaardige verhouding
tussen de idealistische Barbara en de cynische architect. De conclusie van de roman is
vaag: Barbara houdt het op haar idealen en
verlaat Gonda. De architect heeft inmiddels
het een en ander geleerd: hij ziet het betrekkelijke van zijn relativisme in. Inmiddels zijn
er echter een aantal kritische opmerkingen
gemaakt over het DDR-idealisme. Dit laatste maakt deze roman politick van belang.
Men zou echter aan Brezans literaire kwaliteiten tekort doen wanneer men het hierbij
zou laten. Brezan schrijft sommige bijzonder
knappe passages die de hele roman met kop
en schouder boven het DDR-gemiddelde
doen uitkomen. Reise nach Krakau behoort
ongetwijfeld tot de beste romans die er ooit
in Oost-Duitsland geschreven en gepubliceerd zijn.
J. P. Schuyf
Colin Wilson

De schuldvraag
Vertaald door Johan van der Woude, Contact, Amsterdam, 1966, 278 pp.
Evenals David Storey is Colin Wilson afkomstig uit een arbeidersgezin waardoor
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hem een grate kennis van een brede bevolkingslaag eigen is. Naast de grote waardering voor hetgeen de kunstenaar Wilson
gepubliceerd heeft in het rijk der letteren,
groeit er minstens evenveel bewondering bij
de lezer over de belezenheid van de auteur.
Het moet geen lichte taak geweest zijn voor
deze jonge man zich door zelfstudie zulk
een allesbehalve oppervlakkige kennis eigen
te maken. Wilsons boeken zijn niet louter
fantasieprodukten — er is in elk boek een
zeer serieuze probleemstelling verwerkt. In
Boherniens in Soho wordt het probleem der
„gedisciplineerde vrijheid en het doen-alsof" aan de orde gesteld; in Man zonder
schaduw een sexuele probleemstelling; in
De Schuldvraag het vraagstuk van de vrije
wil en de morele verantwoordelijkheid. Men
zou het een onderzoek naar de meest verborgen drijfveren van de mens kunnen noemen. Het boek bevat alle elementen van
een detective-verhaal, maar het boek gaat
er ver boven uit. Het is een zeer serieus
boek en — hier openbaart zich het kunstenaarschap van Wilson — uiterst levendig
geschreven. Een roman die de lezer om
meer dan een reden boeit en die de bewondering voor deze schrijver steeds doet
groeien. De vertaling van Johan van der
Woude is uitstekend.
Joh. Heesterbeek

KUNST

Lucy R. Lippard

Pop Art
W. Gaade, Den Haag, 1966, 216 pp., 188
pl., f 19.50.
Dit boek presenteert zichzelf als een verslag
van ooggetuigen die zelf bij de evolutie van
de pop-art betrokken waren. Men mag er
dus geen poging in zoeken tot eigentijdse
geschiedschrijving, noch tot kunstkritische
interpretatie. Het boek levert eventueel stof
hiervoor, maar het kan niet tot een van
beide genres gerekend worden. Voor geschiedschrijving is de samenhang te los en te
willekeurig, voor kritiek is het engagement
te direct. Als een pop-manifest kan men het
ook niet beschouwen, daarvoor heeft het
dan weer te veel van de boven vermelde

genres. Zelfs als ooggetuigenverslag gaat het
niet vrij uit. Voor Lucy Lippards stuk over
de New York Pop gaat dit bijvoorbeeld wel
op, maar niet meer voor haar stuk over
Europa en Canada. Waarom de uitgeefster
de New York Pop herleidt tot vijf kunstenaars, Warhol, Liechtenstein, Wesselman,
Rosenquist en Oldenburg, wordt niet heel
duidelijk. Zo zou men kunnen doorgaan met
vragen en aanmerkingen bij deze uitgave.
Belangrijker is echter dat dit boek met zijn
dubbelzinnigheden, veralgemeningen, vertekeningen en onnauwkeurigheden er is dan
dat het niet zou verschenen zijn. Uit de lectuur kan men tenslotte toch heel wat van de
bedoelingen van de pop-kunstenaars en van
de hen begeleidende critici achterhalen en
uit de illustratie komt een heel goed beeld
naar voren van wat zo al onder de term
pop-art kan worden verstaan, vooral dan in
de uitstekende kleurenreprodukties. En dat
is boeiend.
G. Bekaert

George M. A. Hanfmann

Meesterwerken der Romeinse Kunst
Elsevier, Amsterdam-Brussel, 1966, 320 pp.,
52 klpl., 145 pl., geb. 895 Fr.
Als vervolg op het boek van pater Schroder
over de meesterwerken van de Griekse kunst
werd het boek van prof. Hanfmann op ongeveer identieke wijze opgevat: een vijftigtal
kleurenreprodukties met commentaar volgen
op een korte inleiding. Nieuw in dit bock,
en dit hangt wel samen met de aard zelf van
de Romeinse kunst, is het grote aantal zwartwitreprodukties gewijd aan architectuur en
beeldhouwkunst. Ook bij de zwartwitplaten
hoort een kort commentaar. De reprodukties
staan dus centraal in dit boek. Het kijken en
het leren kijken is het doel waar zelfs de
tekst op afgestemd is. Deze is niets meer
dan beeldanalyse die voortdurend aan de
afbeelding erbij refereert. In zijn keuze van
de afbeeldingen heeft de auteur er de nadruk op willen leggen dat Romeinse kunst
niet hetzelfde is als kunst van Rome. Deze
vereenzelviging heeft volgens de auteur de
kijk op de Romeinse kunst verengd en zelfs
vertekend. Voor de Romeinen zelf trouwens
was hun stad de wereld. De tekst mocht hier
of daar wat zakelijker, de opnamen hier of
daar verzorgder zijn, de lay-out meer in
dienst staan van het opzet van het bock,
alles tezamen echter vormt dit bock toch een
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oorspronkelijke inleiding op de meesterwerken van de Romeinse kunst.
G. Bekaert

E. Homann-Wedeking

Archaisch Griekenland
(Kunst van Europa, dl. 10).
Elsevier, Amsterdam/Brussel, 1967, 214 pp.,
55 klpl., 19 pl., 37 tek., geb. 625 Fr. (in
reeks: 595 Fr.).
J. Boardman, J. Ddrig, W. Fuchs, M. Hirmer
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yen. Jose Dorig van Freiburg beschrijft de
beeldende kunsten van het begin tot het
hellenisme. Dit laatste kreeg Werner Fuchs
van het Duitse Archeologisch Instituut te
Athene toegewezen. Max Hirmer tenslotte
heeft het over de munten. Opmerkelijk in dit
overzicht is het toespitsen op de persoonlijkheid van de kunstenaar. Toevallig is dit niet.
De auteurs zijn terecht van mening dat de
affirmatie van de persoonlijkheid een van de
meest typische trekken is van de Griekse
kunstgeschiedenis en van het Griekse genie
in het algemeen. Men kan zich moeilijk in
een boek een rijkere documentatie van de
Griekse kunst voorstellen.
G. Bekaert

Die Griechische Kunst
Hirmer Verlag, Munchen, 1966, 242 pp.
tekst, 356 pl. waarvan 52 in kleur, 215 afb
in tekst, geb. DM 78.

Bij de boeken van K. Schefold, H. 'Uhler
(Streven, febr. 1967, p. 537) en G. Richter
(Streven, mei 1967, p. 849) kunnen we nu
nog twee nieuwe belangrijke uitgaven over
de Griekse kunst vermelden: dat van E.
Homann-Wedeking over Archaisch Griekenland en een indrukwekkend standaardwerk
over de Griekse kunst in het algemeen. In
beide werken worden overigens alle facetten
van het beeldend scheppen, van architectuur
tot vazenschildering, betrokken. Vanzelfsprekend speelt deze laatste in Archaisch Griekenland de grootste rol, al betekent dit niet
dat architectuur en beeldhouwkunst worden
verwaarloosd. De auteur bezit de zeldzame
kunst de verschillende uitingen van de
Griekse mens tezamen te bekijken, te beschrijven en te interpreteren. Hierdoor is dit
boek veel meer geworden dan een zoveelste
naast elkaar zetten van monografische beschrijvingen van afzonderlijke kunstwerken.
Het kunstwerk wordt doorgelicht tot de
archaisch Griekse mens erin verschijnt. Wat
we in onze bespreking van Schefolds boek
over Klassiek Griekenland noteerden, kunnen we hier herhalen: het begrip 'archaisch
Griekenland' heeft in deze studie een pregnante en complete karakterisering gekregen.
Het tweede boek is van een geheel andere
aard. De stof die Max Hirmer in verschillende klassiek geworden uitgaven over de
Griekse kunst heeft gepubliceerd, brengt hij
hier samen in een in de eerste plaats documentair overzicht. John Boardman van Oxford behandelt de architectuur in een studie
die voor een volledige monografie kan doorgaan. De verschillende technieken, stijlen en
programma's worden afzonderlijk beschre-

Jan Bialostocki

Les Musees de Pologne
(Les Primitifs Flamands)
Publications du Centre national de recherches 'Primitifs Flamands', Brussel, 1966, 134
pp., 240 pl.
De aanleiding tot dit nieuwe volume in de
serie 'Corpus de la peinture des anciens
Pays-bas meridionaux au quinzieme siècle'
was een tentoonstelling te Warschau in 1960,
gewijd aan de Nederlandse schilderkunst in
Pools bezit. De organisator van deze tentoonstelling, Jan Bialostocki, nam het op
zich de studie van negen schilderijen van
Vlaamse Primitieven systematisch door te
voeren. Een ervan is anoniem, vier behoren
er tot de groep Bouts (zoals dat in het Corpus heet), een tot de groep Campin, een tot
de groep Coter, en tot de Meester van
Frankfort en een tot de groep Memlinc, met
name de bekende triptiek va het laatste oordeel. Het spreekt vanzelf dat de analyse van
dit laatste werk het grootste gedeelte van het
boek in beslag neemt, niet minder dan honderdvijftig platen op de tweehonderdveertig.
Zoals voor de overige hier behandelde schilderijen, waaronder vooral de anonieme marteling van de hh. Crispinus en Crispinianus
belangwekkend is, wordt de Memlinc-triptiek
in het tekstgedeelte gedetailleerd beschreven
zowel wat zijn materiele staat, stijl, techniek
en geschiedenis als wat zijn ikonografische
voorstelling betreft. Deze analyse leidt de
auteur tot de conclusie dat de twijfels aangaande de toeschrijving van dit werk aan
Memlinc niet gewettigd zijn. Integendeel, dit
werk kan bijdragen tot herziening van sommige oppervlakkige interpretaties in het an-
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der werk van Memlinc. Deze literaire analyse wordt aangevuld door een uitvoerige
beeldanalyse waarin gewone fotografische
opnamen worden afgewisseld met infraroodopnamen. Zelfs werden er enkele calques
met de identificatie van de afgebeelde planten tussen gevoegd. Alleen al om dit ene
schilderij is dit boek wetenschappelijk belangrijk. En over deze wetenschappelijke analyse heen wordt men onontkoombaar geconfronteerd met de menselijke situatie die hier
in beeld is weergegeven.
G. Bekaert

Karl Eller/Dieter Wolf

Mosaiken, Fresken, Miniaturen
Bruckmann Verlag, Munchen, 1967, 32 pp.,
60 klpl., geb. DM 34.
De ondertitel van dit boek, Das Kultbild in
der Ostkirche, is als verklaring van de titel
enigszins misleidend. Mosaiken, Fresken,
Miniaturen geeft juister de inhoud weer van
een boek dat nets meer is dan een min of
meer toevallige, maar daarom niet minder
verzorgde, verzameling kunstwerken. Als
hoog gecultiveerde toeristen hebben de twee
auteurs kerken en kloosters van de Oosterse
kerk geexploreerd en er een aantal goedverzorgde opnamen uit meegebracht. Hun verzameling is vooral boeiend omdat ze naast
de meer bekende Byzantijnse mozaIeken ook
een aantal minder bekende miniaturen bevat.
De reprodukties zijn voortreffelijk.
G. Bekaert

V ARM
Prof. Dr. N. Perquin

De pedagogische verantwoordelijkheid
van de samenleving.
Een theoretische studie over sociale
pedagogiek
J. Romen & Zn., Roermond / Maaseik,
1966, 153 pp., f 11,75, geb. 1 13,75.
Deze studie is bedoeld om te komen tot een
theorie over sociale pedagogiek. De auteur
wijst een pedagogische verantwoordelijkheid
van de samenleving aan daar waar zich
knelpunten voordoen in de opvoeding die
samenhangen met de maatschappelijke constellatie. Hier ligt naar zijn mening het
werkterrein van de sociale pedagogiek. Een
nauwkeurige positiebepaling is nodig ten
opzichte van sociologic en sociale psychologie, die eveneens betrokken zijn in de betreffende problemen. Het zoeken van Prof. Perquin, op basis van praktijkervaring met dergelijke problemen, draagt ongetwijfeld bij
tot verheldering van een nog al te onduidelijke toestand. Zeker zal dit boek een
langrijke rol spelen in verdere discussies
over deze kwestie. Een bijzonder te waarderen inbreng is de grote aandacht voor het
eigene van iedere persoon en de voortdurende zorg aan elk kansen te verschaffen zichzelf te verwerkelijken in een echte samenleving.
J. Kijm

J. Maritain

Mens en staat
(Randgebieden). Lannoo, Tielt, 1966, 238

Das Leben Jesu nach Rembrandt
herausgegeben von Istvan Racz
Musik von Heinrich Schutz auf Schallplatte
(Dreiklang Text Bild Ton), Urs Graf-Verlag,
Often u. Freiburg im Breisgau, 1966, 54 pp.,
24 ill., 1 45-toerenplaat, DM 16.—.
Dit is een mooi uitgegeven boekwerkje, dat
behalve ruim 20 reprodukties van tekeningen
en etsen van Rembrandt, van een bescheiden
inleiding voorzien, een grammofoonplaatje
bevat met twee motetten van Schutz. Plaatje
zowel als reprodukties zijn van goede kwaliteit.
T. van der Stap

PP.

De auteur biedt hier een ontwikkeling van
hetgeen hij uiteenzette in een zestal lezingen,
gehouden in de Verenigde Staten gedurende
het jaar 1949. Allerhande begrippen die verband houden met de staatsleer, worden onderzocht vanuit wijsgerig standpunt. De
schrijver toont eerst aan hoe die begrippen,
zoals zij thans worden toegepast, over het
algemeen afwijken van hun meer oorspronkelijke inhoud. Zelf ontwikkelt hij dan zijn
visie op de gemeenschapsleer en stelt de
begrippen, in functie van hun ontstaan, in
een scherper licht dan gewoonlijk het geval
is.

R. D'hondt
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M. R. van den Berg

Syncretisme als uitdaging
Buijten en Schipperheijn, Amsterdam, 1966,
80 PP., 1 5,90.
S. had als zendeling lang en diep genoeg
omgang met de Bantoes om te beseffen
welke kloof er bestaat tussen de Afrikaanse
denkwereld en het Evangelic. Zijn openheid
is echter van dien aard dat hij enige perspectieven in de Bantoeleefwijze vermag
aan te wijzen voor beter begrip voor dat
Evangelic, terwiji hij tevens uit het evangelic enig materiaal aandraagt dat wijst
op vroege aanpassing aan nieuwe omstandigheden. Het komt ons voor dat S's oorspronkelijke waarnemingen onder de Bantoes hem nopen zijn gereformeerd spiritualisme wat open te buigen, maar dat zijn
theoretische achtergrond hem er toe brengt,
deze ook uit andere missiegebieden bekende aanpassingsproblematiek te spoedig als
'syncretisme' te kenschetsen.
J. de Wit

Rene Jeanne et Charles Ford

Histoire illustree du cinema
Marabout, Verviers, 1966 1. Le cinema
muet, 319 pp., 255 ill. 2. Le cinema parlant,
319 pp., 245 ill. 3. Le cinema d'aujourd'hui 367 pp., 315 ill.
Na de uiterst linkse filmgeschiedenis van
Sadoul en de uiterst rechtse van Bardeche
en Brasillach is nu ook de 'neutrale' van
R. Jeanne en C. Ford als derde — en
laatste — van de monumentale Franstalige
filmgeschiedenissen in pocket-versie verschenen. De oorspronkelijke uitgave van 1947
werd ingekort en aangepast tot 1965 - '66.
De autuers schrijven deze filmgeschiedenis
vanuit hun herinneringen — en niet vanuit
deze tijd wat aan hun geschiedschrijving
een soms eigenaardige draai geeft. Deze
weinig wetenschappelijke aanpak wordt helaas niet gecompenseerd door een of andere keuze. De neutraliteit van de auteurs
ligt ook in het esthetisch vlak. Hun onmacht
om krachtlijnen te ontdekken valt het sterkst
op in het laatste deel (de naoorlogse periode). Je krijgt de indruk dat de enige ambitie is zoveel mogelijk datums, acteurs,
realisators en titels (meestal in Franse vertaling) op te sommen. Maar zelfs als lexicon — omdat er dan ergens toch blijkbaar
een keuze is geweest — zijn deze werkjes
weinig bruikbaar. Helemaal overbodig kan

men ze echter niet noemen, omdat ze een
overvloedig en soms zeer oorspronkelijk
illustratiemateriaal bieden ; wat ook een
manier is om de geschiedenis van de film
te 'schrijven'.
E. De Kuyper

Dr. Margaretha Bruin

Duizend en een dag
De Libanon, kruispunt van het
Midden-Oosten
De Toorts, Haarlem, 1966, 198 pp., 1 7,50.
Nu eens geen reisboek met de vluchtigheid
die aan dit genre nogal eens eigen is. S. kan
bogen op een jarenlange ervaring ; zij is een
van de weinig talrijke westerse bewoners
van het Arabisch schiereiland die zich de
moeite hebben getroost de taal te leren. Met
een door de natuurwetenschap geoefende
zin neemt zij de alledaagse gebeurtenissen
waar die de buitenlander frapperen als anders. Een Nederlandse ambassade zou dit
boekje aan iedereen moeten aanprijzen die
de gedachte koestert zich eens hier te gaan
vestigen. De superioriteit van de westerse
cultuur echter staat voor S. axiomatisch
vast, en dit is m.i. de reden van het volledig gemis aan innerlijke affiniteit tussen
S. en de door haar beschreven samenleving.
J. de Wit

Friedrich Diirrenmatt

Theaterschrif ten and Reden
Verlag der Arche, Zurich, 1966, 357 pp.,
Zw.Fr. 22,80.
Vierenzestig verklaringen van ongelijke lengte heeft E. Brock-Sulzer samengelezen, die
met de Theaterprobleme en de beruchte
anti-Schiller-toespraak als kernen, het compacte corpus van theoretische stellingnamen
bevatten die de Zwitserse toneelschrijver tot
nog toe heeft vrijgegeven. Het is niet zo
gemakkelijk, in dit labyrintische geheel de
belangrijkste centra te ontdekken, maar wie
deze speurtocht tot een goed einde brengt,
ziet zich beloond. Diirrenmatt spreekt en
schrijft als het ware met tegenzin over de
kempunten van zijn handwerk omdat hij
van mening is dat alleen de totaliteit in de
opvoering iets essentieels kan verklaren. Af
en toe echter ontglippen hem Harden van
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reflexie en bekentenis die een solied argument opleveren om in hem een gefundeerde
anti-Brecht-doctrine te ontdekken. De groteske als tegensymbool van de bloedige
ernst in deze eeuw, de zelfopglegde positie
van uiterste zelfstandigheid, het afwijzen van
elke vorm van didacticisme vormen samen
een idedel tegenplan voor Brechts 'wetenschappelijk' theater. Aan de basis ligt vanzelfsprekend een gelijke preoccupatie met de
situatie van de mens, maar in de conclusies
loopt Diirrenmatt een andere richting uit.
Hij wil geen triomfalistische wijsvinger opsteken, die raadsels oplost en de wereld redt,
die filosofische recepten opdient of koopjes
sluit met totalitaire machtsgrepen. Hij trekt
zich, zonder resignatie overigens, terug op
de eenzame stelling van de autonome moralist die zich tot opdracht stelt de wereld,
zoals die nu eenmaal is, uitdagend in het
voile gezicht te lachen en zo zichzelf in
leven te houden. Geen rebellie, geen toorn,
geen stormloop. Slechts vragen stellen, provoceren, dwingen tot confrontatie. Polemiek
als religieuze drift. Een dramaturgie niet als
modieuze handleiding, maar als logische
consequentie van een houding in de tijd.
C. Tindemans

J. R. Pierce

Symbolen en signalen
Aula, Utrecht / Antwerpen, 1966, 344 pp.,
f 4,50.
Schr. geeft een overzicht van de beginselen
van de informatie- en communicatie-theorie.
Ook voor niet wiskundig gevormden is zijn
wiskundig betoog goed te volgen, mede
dank zij een aanhangsel over wiskundige notatie. Overzichtelijk wordt aangetoond voor
welke gebieden deze theorie van nut kan
zijn. Misschien is hij nog iets te optimistisch
met name wat betreft het effect van finite
state machines. Terecht heeft schr. als hij
over de taal schrijft kritiek op de opvattingen van Chomski op dit punt. De oplossing
die hij echter voorstelt lijkt mij niet te voldoen, omdat deze machines de metaregels
van de taal nooit op adequate wijze kunnen
verwerken. Ook de wijze waarop hij tot
ciassificatie van woorden wil komen die
vooruitgrijpt op de semantic markers van
Katz, zal in de praktijk nog tot enorme
moeilijkheden leiden. We moeten echter bedenken dat dit boek, dat voor onbekenden
met deze wetenschap ook nu nog van veel
nut kan zijn, in de originele taal reeds vijf
jaar oud is. Juist de meest recente onder-

zoekingen laten ons zien dat enige problemen die Schr. nog niet zag, toch wel opgelost kunnen worden.
C. J. Boschheurne

Naar 2000
Nr. 1, jrg. 1967 van 'Euros'. Werkgroep
2000. Paul Brand, Hilversum, 1967, 36 pp.,
4,50, BF 65 per nr. ; 1 15,—, BF 220 per
jaar.
Prof. F. Polak geeft in een uitvoerig artikel
een overzicht van de ontwikkeling van de
toekomstverwachtingen zoals die in de laatste veertig jaar in literatuur en wetenschap
tot uiting zijn gekomen. Het is de vraag of
hij er daarbij juist aandoet Spengler, Huizinga en Huxley als een groep anti-utopisten te
behandelen. De letterkundigen die een zogenaamd pessimistische toekomstvisie gaven
projecteerden feitelijk hun visie op het heden
in de toekomst, de cultuurfilosofen zijn werkelijke pessimisten. De schrijver constateert
dan dat sinds het begin van de jaren zestig
de toekomstvisie rooskleuriger wordt. Moeilijk is het overigens bij deze moderne schrijvers science fiction en wetenschap, futurologie, te onderscheiden. Bij deze toekomstverwachtingen vergeet men blijkbaar dat de ontwikkeling van de techniek niet geheel autonoom verloopt. Ze hangt in belangrijke mate
of van het verdiepende inzicht van de mens
in de techniek en haar betekenis. Waar die
verdieping heen zal leiden en hoe ze zal verlopen is in principe onvoorzienbaar, omdat
in dat geval de procedure van de verdieping
al voltrokken zou zijn.
C. J. Boschheurne

B. A. Kordemski

Kopfchen, Kopfchen
Urania, Leipzig, Jena, Berlin, 1966, 328 pp.,
MDN 12,—.
Dit boek, met de ondertitel 'Mathematischer
Denksport', dat in Rusland al zijn 7e druk
beleefde, geeft een bijzonder gevarieerd aantal kunststukjes, raadsels, problemen, enz.
0.a. uitstekend geschikt voor kleine gezelschappen. Een tachtigtal vraagstukken over
de getallenleer veronderstellen soms wel
enige kennis van de algebra. Doordat het
boek op een plezierige manier is verlucht
met de meest dwaze tekeningen is het letterlijk zeer amusant. Achterin kan men de
oplossingen aantreff en.
R. S.

BEDA RIGAUX

Het getuigenis
van Marcus
Enkele professoren in de exegese hebben het plan opgevat
onder de titel „De Geschiedenis van Jezus" het vraagstuk van
de oorsprong van het christendom zeer bepaald vanuit het gezichtspunt der geschiedenis, opnieuw ter studie te nemen.
De gebeurtenissen in het leven van Jezus, zijn woorden, zijn
dood en zijn opstanding, vormen de grondslag van een literatuur, waarin zowel het getuigenis van zijn tijdgenoten als het
geloof der discipelen en van degenen die na hen kwamen, tot
uitdrukking komen.
Jezus is de eeuwige Logos.
Maar hij is ook het vleesgeworden Woord, dat in onze menselijke conditie is ingegaan en er een eeuwig perspectief en een
goddelijke dimensie aan gegeven heeft. Het geloof en het
geschiedkundig onderzoek spannen zich eenparig in om het
raadsel waarvoor zijn Persoon en zijn Incarnatie ons stellen,
op te lossen.
Uit de apostolische literatuur is het mogelijk een levende
synthese te verkrijgen, waarin de geloofsgestalte en het ontstaan
van de Kerk hun plaats krijgen, in de historisch vastgestelde
gebeurtenissen uit de prille jeugd van de christelijke beweging.
Als eerste deel in deze nieuwe serie verscheen zopas:
Beda Rigaux: HET GETUIGENIS VAN MARCUS
208 pp. — 13 x 19 cm — ing. 105 F. / f 8,90.
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Slecht drukwerk is even erg als een
slordig handschrift. Het publiek is
een scherpzinnig grafoloog. Maar
ons drukkersmerk waarborgt U dat
Uw drukwerk een uitstekende indruk maakt.
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Wij drukken alles:

boekwerk, tijdschriften, handels- en
familiedrukwerk. Alles in een eigen,
moderne stijl, die prettig en verzorgd
aandoet.Wij houden hierbij rekening
met Uw wensen en willen ook U
graag adviseren en ten dienste staan.

drukkery" Gregoriushuis
Postbus 64 / Zeist / Telefoon 03404
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Personalia
Prof. Dr. Th. Mulder S.J., geboren 1914. Studeerde economie te Tilburg, waar hij in 1956
promoveerde op: 'Loonvorming in overleg'. In
1959 werd hij benoemd tot professor aan het
Wetenschappelijk Sociologisch Instituut van de
Pauselijke Universiteit Gregoriana, waar hij
thans directeur van is. Adres: Piazza della Pilotta 4, Roma (204).
William Flanagan, componist en criticus. Werkt
aan een opera, 'The Ice Age', in opdracht van
de New York City Opera Company; het libretto
is van Edward Albee. Dit jaar zal er van hem
een bock verschijnen over Amerikaanse muziek.
Ludo Bekkers, geboren 1924. Sedert 1946 in
dienst bij het N.I.R. (thans B.R.T.). Als eerste
programmator bij de dienst artistieke en educatieve uitzendingen, leidt hij sedert 1958 de kunstnr--- ,,ramma's in de Vlaamse Televisie. Hiervoor
.liaalde hij in 1962 de Sinjaalprijs en de eerste
prijs van de T.V.-kritiek. Kunstcriticus bij het
weekblad 'De Nieuwe'. Adres: Lange van Ruusbroecstraat 13, Antwerpen.
Roger Garaudy. Professor filosofie en esthetica
aan de universiteit te Poitiers. Directeur van het
'Centre d'etudes et de recherches marxistes' te
Parijs, lid van het 'Bureau politique du parti
communiste frangais'. Publikaties: o.m. 'Dieu
est mort. Etude sur Hegel', 'Le marxisme au
XXme siècle', 'D'un realisme sans rivages' (Ned.
Vert. 'Realisme zonder grenzen', zie Streven,
febr. 1966), 'De l'anatheme au dialogue' (Ned.
Vert. 'Van banvloek naar gesprek. Een marxist
richt zich tot het concilie'). Schreef het voorwoord voor de Russische vertaling van 'Le ph&
nomene humain'. Adres: 69, rue de Sucy, 94
Chennevieres, Marne (France).
Dolf Cauwelier S.J., geboren 1931. Studentenkapelaan. Directeur L.U.C.-studentenhuis.
Adres: Parijsstraat 72b, Leuven.
Geert Verschuuren S.J., geboren 1946. Studeert
antropologie en prehistoric te Leiden. Adres:
Oostduinlaan 50, Den Haag.
Drs. J. M. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschie-

denis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en
conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum
te Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Prof. Dr. Karel Van Isacker S.J., geboren 1913.
Professor geschiedenis Universitaire Faculteiten
Antwerpen. Publikaties: 'Werkelijk en wettelijk
land' (1959), 'Het Daensisme' (1959), 'Averechtse democratic' (1959), 'Meesters en huurlingen'
(1962), 'De Antwerpse dokwerker' (1963), 'Geschiedenis voor mensen' (1964), 'De Internationale te Antwerpen' (1964). Adres: Prinsstraat 13,
Antwerpen.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in
de Germaanse filologie Gent. Doceert aan het
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding te Brussel, en aan Studio Herman
Teirlinck te Antwerpen. Lid van de Hoge Raad
voor Nederlandstalige Dramatische Kunst. Adres:
Jan van Mirlostraat 1, Edegem (Antwerpen).
Marc Callewaert, geboren 1921. Kunstredacteur
en kroniekschrijver bij Gazet van Antwerpen.
Medewerker B.R.T. en Nieuwe Rotterdamse Courant. Laureaat Vlaamse Journalistenprijs (1961),
Duitse Reportageprijs (1964), Signaalprijs 1960
voor de kunstkritiek. Stichtte de Groep 58 en
organiseerde, als leider van het kunstcentrum
Hessenhuis, in 1959 de eerste internationale tentoonstelling van spatio-dynamische kunst in Belgic. Adres: Boudewijnstraat 3, Antwerpen.
Paul Mertz, geboren 1938. Staffunctionaris op
een groot Amsterdams reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe
Amsterdamse Galerie Pribaut (Wibautstraat 133).
Adres: Reinier Vinkeleskade 69 II, Amsterdam-Z.
J. Groot, geboren 1942. Publiceerde o.a. in
'Maatstaf', 'Hitweek', 'Barbarber' en het 'Algemeen Handelsblad'. Is werkzaam in het boekenbedrijf. Adres: De Wittenkade 10 III, Amsterdam-W.
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Vignetten: Rudo Hartman
Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
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972 Verzuiling na-gezien / R. S. Callewaert
979 Sovjetliteratuur op zoek naar nieuwe bestaanservaring /
M. A. Lathouwers
988 Vier verzen van Paul Rodenko / Th. Govaart
995 Theater in Zuid-Nederland / Carlos Tindemans
1003 Literatuur van ginds / Jan P. Schuyf
1008 Kerkbouw op een keerpunt / Frans Van Bladel
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De verzuiling en haar alternatieven, p. 967
De laatste maanden is oak in Vlaanderen het probleem van de 'verzuiling'
weer enkele keren nngal scherp aan de orde gekomen (de Vlaamse Sociale
Studiedagen in Den Haan, de discussies over de katholieke universiteit, enz.).
Begin juni wijdde Kontakt, waarin vele groeperingen vertegenwoordigd zijn, er
'nog eens' een studiedag aan. De korte tekst van B. J. De Clercq waarmee dit
nummer opent, werd daar voorgedragen „als een werkdocument voor een
zakelijke, zo doeltreffend mogelijke gedachtenwisseling".

De verzuiling: na-gezien, p. 972
Op verzoek van zijn confrater (en mogen we eraan toevoegen: tot vreugde van
de redactie?) heeft R. S. Callewaert aan diens 'thesissen' enkele kanttekeningen
toegevoegd. Herhaaldelijk is Callewaert al uitgedaagd om zijn ideeen over dit
onderwerp eens in een uitvoeriger samenhang toe to lichten. Met het artikel dat
hij hier schrijft, zal hij nog wel niet uitgeschreven zijn. Maar laten we eerst
hier al eens kennis van nemen.

Sovjetliteratuur
op zoek naar nieuwe bestaanservaring, p. 979
De behoefte aan bevrijding uit de bekiemming van een dogmatisme, de ontdekking van de vrijheid van de menselijke persoon boven de partij-ideologie
met haar verabsolutering van o.a. het industrieel engagement, zijn sporen die
in de hedendaagse Sovjetliteratuur leiden naar een explorative van de 'diepere
lagen van het bestaan'. Niet zelden zijn lijden, schuld en dood, een lyrische
spontaneiteit en de menselijke liefde hoofdthema's. Dit alles wordt geillustreerd
aan de hand van twee romans en een verhaal.

Vier verzen van Paul Rodenko, p. 988
Veel over literatuur in dit vakantienummer. Op zijn eigen scherp lezende
manier analyseert de auteur vier gedichten van de zuinig schrijvende Rodenko,
en maakt zo een opening naar het werk van een intelligent en overwogen
dichter, de man die eens de beweging van Vijftig in haar literaire context
plaatste en van een verantwoorde grondslag voorzag.

Theater in Zuid-Nederland, p, 995
Weer is een theaterseizoen achter de rug. Kunnen we meer doen dan de gespeelde stukken opsommen en successen en mislukkingen afwegen? In de tegenstelling tussen twee toneelfiguren die ons dit jaar ontvallen zijn, G. Martens
(acteurstoneel) en H. Teirlinck (regisseurstoneel), vindt C. Tindemans een aanleiding om zijn seizoenoverzicht dit jaar eenzijdig op een van de twee polen van
deze tegenstelling te richten. Kritisch onderzoekt hij de regisseursprestaties van
dit jaar. Diagnose: moeizame groei.

Literatuur van ginds, p. 1003
Nog tezeer wordt de Oostduitse literatuur bepaald door politiek en ideologie.
Het propagandistisch karakter van deze letterkunde beinvloedt het feit, dat er
meer poezie dan romans verschijnt. Het gaat dan meestal wel over de 'grauwe
poetische werkelijkheid van de DDR', maar een enkele maal ontmoet men ook
een dichter met een moedig eigen geluid. Zijn zij, of de officiele systeembezingers representatief voor de Oostduitse poezie?

Kerkbouw op een keerpunt, p. 1008
Er is in dit tijdschrift al herhaaldelijk geschreven over kerkbouw en de problemen die ermee samenhangen. G. Bekaert, onze redacteur voor architectuur en
plastische kunsten, heeft over dit onderwerp nu een groot boek laten verschijnen. Opgezet als een platenboek en een geschiedenisschets van de moderne
kerkbouw, is het daar ver bovenuit gegroeid. Niemand zal het ons kwalijk
nemen dat wij bij de eersten wilden zijn om daar de aandacht op te vestigen.

De 'nieuwe spelling', p. 1013
Eind februari werd het rapport bekend gemaakt van de Belgisch-Nederlandse
commissie voor de spelling van de bastaardwoorden. Onmiddellijk werd het
van vele kanten heftig aangevallen. De spelling is nu eenmaal een van die
dingen waarover iedereen een bevoegde mening meent te hebben. Op de heftige
aanvallen heeft de commissie inmiddels al even fel gereageerd. Professor Couvreur, die deel uitmaakte van de commissie, beperkt zich in dit artikel hoofdzakelijk tot de negatieve kritiek.

De verzuiling en haar alternatieven
B. J. De Clercq

Onderstaande beschouwingen hebben gediend als inleiding op de discussies
van het Kontakt-weekend dat onder de titel 'Nog steeds de verzuiling' plaats
heeft gehad te Leuven op 3 juni. Deze nota werd opgevat als een soort werkdocument. Vandaar de tamelijk gedrongen en lapidaire vorm, bedoeld om de
deelnemers aan de discussie gemakkelijker aangrijpingspunten te bieden. Ook
aan de lezer kan een dergelijke tekst wellicht de mogelijkheid bieden zijn
vragen en inzichten scherper te formuleren. Aldus kan de gedachtenwisseling
over deze kwesties, die nog steeds aan de gang is, misschien zakelijker en meer
doeltreffend worden.
Uitgegaan wordt van twee vaststellingen, die de huidige stand van zaken
proberen te schetsen. De thesissen zijn bedoeld om de voornaamste elementen
van het probleem en van een mogelijke oplossing in een zekere logische samenhang zo duidelijk mogelijk te ordenen.
Eerste vaststelling

Het debat rond de verzuiling wordt vertroebeld door een onnauwkeurig
woordgebruik. Men weet vaak onvoldoende waarover men het precies heeft.
Bovendien wordt de discussie te dikwijls ideologisch geladen: waarde-oordelen
worden gepresenteerd als feiten, en omgekeerd; 'progressieven' stellen zich op
tegen 'conservatieven' enz. Duidelijk echter schijnt intussen wel te worden dat
het hier in hoofdzaak gaat om een 'katholiek probleem'. Het zijn vooral ook
katholieken die iets aan (tegen) de verzuiling proberen te doen. In het denken
en spreken van een bepaalde intellectuele 'bovenlaag' is de 'ontzuiling' van de
mentaliteit al deels voltrokken en voor heel wat jongeren stelt zich het probleem eigenlijk al niet meer. Er zijn eveneens een aantal pogingen tot praktische
verwezenlijkingen te signaleren, voorlopig echter met een vrij beperkt succes
en zonder al te grote invloed.
Tweede vaststelling

Bij het zoeken naar andere, nieuwe structurele en organisatorische formules
van samenleven gaat men ervan uit dat deze nieuwe vormen de positieve
functies welke de verzuiling ooit wel heeft gehad of misschien nog heeft, in de
huidige omstandigheden van leven en denken op een adequater, aangepaster

968

B. J. De Clercq

wijze kunnen vervullen. Deze structurele alternatieven warden gemotiveerd en
uitgewerkt door een beroep op een gewijzigd theologisch denken over de verhouding kerk - wereld, en anderzijds namens de eisen die gesteld worden om
het veel complexer geworden samenleven doeltref fend te laten functioneren.
Hun normatieve grondslag is meestal de ideologie van het 'pluralisme', die
echter evenzeer, zij het dan in een andere interpretatie, wordt ingeroepen door
de voorstanders van de verzuiling.
Thesis 1
Verzuiling is in de eerste plaats een structureel fenomeen. Het is een vormgeving van de feitelijk aanwezige, wettelijk gewaarborgde pluraliteit van
levensopvattingen en waardebelevingen, zodanig nl. dat een aantal belangrijke
samenlevingsfuncties in twee- of meervoud worden vervuld door middel van
onderscheiden levensbeschouwelijk gekleurde en gecontroleerde instellingen,
verenigingen enz. Verzuiling is dus een feitelijke oplossing van het 'pluralistische probleem': hoe leven mensen met verscheiden en tegenstrijdige, concurrerende opvattingen, belangen, waarden met elkaar in een verband ordelijk en
menswaardig samen? Het is de oplossing die men levensbeschouwelijk federalisme noemen kan.
Deze structurele dimensie heeft haar oorzaken en gevolgen in andere levensdimensies. Op het vlak van de mentaliteit en de houdingen: de psychologische
verzuildheid; groepscentrisme, ideologisering, vooroordelen betreffende de
outgroup, sterke solidariteit naar binnen. Op het vlak van de gedragingen:
gedragspatronen die bepaald worden op grond van toegeschreven, niet van
verworven sociale posities en rollen (b.v. politieke keuze niet primair uit politieke motieven maar op grond van religieus en regionaal toebehoren).
Thesis II
Als men het begrip verzuiling strikt toepast, kan men Belgie geen verzuilde
samenleving noemen. We staan hier wel voor een verzuilde 'vorm' van samenleven (verticale structures enz.), maar de plurale 'materie' die aldus wordt
georganiseerd past niet in het verzuilingsschema. Belgie is eigenlijk geen godsdienstig verdeelde maatschappij: inzover wij godsdienstig zijn, zijn wij —
globaal genomen — katholiek godsdienstig. Ons pluralisme is eerder te kenmerken als een 'overlapping van dualismen' (M. Duverger).
Toelichting. In welke mate socialisme, liberalisme, vrijzinnigheid dezelfde
functie als 'levensbeschouwing' vervullen in de niet-katholieke zuilen als de
godsdienst in de katholieke zuil, kan ernstig bediscussieerd worden. Anderzijds:
kan men een adequate verdeling maken langs de lijn levensbeschouwelijkheidneutraliteit? Socialisme - liberalisme - katholicisme zijn niet op hetzelfde niveau
te situeren en de verdeling geloof - ongeloof of kerkelijk - onkerkelijk kan als
organisatieprincipe niet doorgetrokken worden, in feite wordt ze doorkruist
door andere criteria. Kortom, het verzuilingsbegrip zou, als het mogelijk was,
bij ons eerder zuinig moeten gebruikt worden, omdat het de feitelijke situatie
niet adequaat genoeg kan grijpen.
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De formule 'overlapping van dualismen' doelt op het feit dat in onze maatschappij een aantal elkaar doorkruisende grondspanningen bestaan: confessioneel - aconfessioneel dualisme, links (socialistisch) - rechts (liberaal), unitaristisch - centrifugaal. En wel op zulk een wijze dat de geconstitueerde groepen
die er op gebouwd zijn, geen van alle een der spanningspolen 'zuiver' of exclusief vertegenwoordigen. Met het gevolg dat deze spanningen elkaar in een
bepaald opzicht wel afzwakken, doch dat ze anderzijds juist versterkt worden
door het blokkeren van verscheiden motiveringen rond een spanningspool (b.v.
katholiek - royalistisch - Vlaams - rechts). De verdere gevolgen zijn, dat verzuilde houdingen en gedragingen worden gekweekt en dat de dynamiek welke de
spanningen kunnen ontwikkelen door allerhande compromissen op korte afstand wordt afgeremd.
Thesis 111
Uit het feit van de godsdienstige homogeniteit in Belgie (Vlaanderen) mag men
concluderen dat het probleem van het levensbeschouwelijk pluralisme, zoals dit
door de term verzuiling wordt opgeroepen, beschreven dient te worden als een
'katholiek probleem': het probleem van het pluralisme voor de katholieken en
het probleem van de katholieken voor de pluralistische opbouw van de samenleving.
Toelichting. Zowel vanuit algemeen maatschappelijk als vanuit specifiek christelijk standpunt stelt zich de vraag in deze termen: welke is de maatschappelijke relevantie van het christelijk gelovig-zijn? In welke mate en in welke vorm
treedt het katholiek-zijn op als factor in de vormgeving van het plurale samenleven? Niet-gelovigen wensen de godsdienst te zien als een prive aangelegenheid
en de kerk als een private instelling. Het gangbare gelovige standpunt is, dat
„de godsdienst de centrale waarde van het samenleven" is; zij „wil controle
uitoefenen over het maatschappelijk gebeuren, er zelfs de ziel van zijn"
(J. Ponsioen).
De huidige interpretatie van dit standpunt vindt men concreet verwerkelijkt in
het wijd uitgebouwde katholieke organisatiewezen. De vraag is nu of dit de
enige en meest geschikte wijze is waarop de godsdienst (in een bepaalde interpretatie) zich als 'centrale waarde' enz. kan laten gelden. Een dubbele kritiek
wordt ertegen ingebracht. 1) Het is niet de meest geschikte manier waarop de
katholieken kunnen bijdragen tot het goed functioneren van de Vlaamse
samenleving. M.a.w. het is disfunctioneel t.o.v. de sociale omgeving. 2) Het is
niet de meest geschikte wijze om de christelijke geloofswerkelijkheid in haar
authentieke vorm aanwezig te stellen. M.a.w. disfunctioneel t.o.v. het christelijk geloof zelf.
Thesis 1V
In theologisch opzicht kan men zeggen dat het bestaande christelijk organisatiewezen een incarnatie is van een voorbijgestreefde kerkopvatting en grotendeels ook van een nog moeilijk houdbare theologie van de Katholieke Aktie.
Het huidige kerkelijk zelfbewustzijn en de nieuwe kerk-theologie gaan zeer
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duidelijk in de richting van een kerkconcept en een visie op de verhouding
kerk - wereld waarmee het georganiseerde katholicisme in zijn huidige vorm
niet meer strookt. Men komt nu tot het besef dat het christelijk geloof 'entprivatisiert' moet worden, bevrijd uit de isolering van afzonderlijke, specifiekchristelijke structuren, opdat het zijn maatschappelijke relevantie voluit tot
gelding zou kunnen brengen, in de termen nl. van de doeleinden en waarden
welke die zijn van de hele mensengemeenschap waaraan de kerk zich dienstbaar heeft te maken.
Toelichting. In de nieuwere theologie wordt er de nadruk op gelegd dat het
christendom geen politieke, sociale, levensbeschouwelijke 'ideologie' is. De
christen gelovigen kunnen zich dan ook als zodanig niet afzonderlijk groeperen
— op een min of meer verplichtend gestelde wijze — om een of andere ideologie te vertegenwoordigen of te verdedigen. De kerk als ' yolk Gods' is geen
afzonderlijk te organiseren sociale entiteit naast andere 'volkeren'; zij is gewoon de gemeenschap der gelovige mensen die, in restloze solidariteit met de
strevingen, noden (en opvattingen) van hun medemensen, deze op zich nemen
en trachten eraan te beantwoorden in de lijn van hun gelovende hoop op Gods
beloften die zich in de geschiedenis aan het voltrekken zijn.
In deze optiek wordt dus de aparte sociaal-organisatorische gestalte van het
Godsvolk tamelijk radicaal opgeheven. Het institutioneel lichaam van de kerk
als presentie en presentatie van het hell is hier het geheel der structuren en
instituties van de wereldlijke samenleving zelf. Het christelijk 'engagement in
de wereld' is structureel niet te onderscheiden van het gewoon menselijk engagement; het moet zijn christelijk karakter laten blijken door een 'permanent
kritische instemming' met de waarden, doeleinden en middelen van het menselijk bedrijf; 'kritische instemming' die hun dynamiek doortrekt in de lijn van
hun steeds aan te zuiveren authentieke ontwikkeling.
Thesis V
Gesteld dat deze theologische visie geldig is, dan moet men zich toch goed
bewust zijn van haar inherente grenzen.
1) Het is een theologische explicitatie van het gelovige zelfbewustzijn van de
kerk, naast en deels tegenover andere. (Theologisch pluralisme!).
2) Zij kan niet verder reiken dan het niveau van abstracte normatieve uitspraken van specifiek theologisch gehalte. Een 'theologische deductie' kan als
zodanig nooit rechtstreeks afdalen tot concrete aanwijzingen voor het actuele
beleid. Haar uitspraken moeten m.a.w. door de sociologie en de beleidswetenschap bemiddeld worden om hun werkelijke trefkracht t.a.v. het christelijk en
kerkelijk handelen te verkrijgen.
Toelichting. Deze stelling is bedoeld als kritiek op een bepaald soort 'theologisme'. Wij zitten nog sterk gevangen in een 'deductie-theologie' en ook de
nieuwere opvattingen lijden nog te vaak aan hetgeen R. Kwant noemt 'verzwaarde motivatie'. De thesis wil de grenzen trekken waarbinnen theologische
inzichten — zowel 'oudere' als 'nieuwere' — voor de verzuilingsproblematiek
vruchtbaar kunnen gemaakt worden. Zij roept het hele probleem op van de
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theologie als normatieve instantie t.o.v. christelijk geloof en kerkelijk beleid,
een probleem dat bier enkel gesignaleerd kan worden, maar dan niet zonder
enige aandrang, omdat men vaak de neiging heeft het te licht over het hoofd
te zien.

Thesis VI
De problemen van en rond het bestaande katholiek organisatiewezen dienen
uiteindelijk in sociologische en beleidsmatige termen gesteld te worden. De
centrale vraag zou dan luiden: in welke richting kan de verdere ontwikkeling
van de structureel-organisatorische gestalte die het Vlaamse katholicisme momenteel aanneemt, georienteerd worden op een zodanige wijze dat
1) het nieuwe kerkelijk zelfverstaan (zoals o.a. geexpliciteerd in de theologie)
een adequater gestalte krijgt;
2) de 'dienst van de kerk aan de wereld' (d.i. concreet: van de christen gelovigen in Vlaanderen aan de Vlaamse, resp. Belgische samenleving) zo optimaal
mogelijk wordt gerealiseerd;
3) onze pluralistische samenleving zichzelf de structuren schept die het best
aan haar voorname doeleinden en opdrachten beantwoorden?
Met het antwoord op deze vraag kan men verschillende kanten uit, naargelang
de evaluatie van de gegeven toestand en de optic die men doet voor de toekomst. Over dit antwoord zal het moeten gaan in de discussie waarop deze
nota wil inleiden. Hier mogen nog een aantal elementen van dit antwoord, die
boven de divergerende opinies uit lijken vast te staan, aangeduid worden.
1. De 'psychologische ontzuiling' (J. Kruyt) door middel van mentaliteitsvorming en -beinvloeding mag wel als een der belangrijkste en door iedereen na te
streven objectieven worden beschouwd, ongeacht de verscheidenheid in opinie
omtrent de structurele alternatieven van de huidige situatie.
2. Door middel van hetgeen in de sociologic functionele analyse heet moet
objectiever worden uitgemaakt welke de feitelijke functionele en disfunctionele
gevolgen zijn van het huidige systeem. Gevolgen zowel op individueel vlak
(voor de leden en niet-leden van de betreffende organisaties) als voor de respectieve onderdelen van het systeem (de katholieke groep, de vrijzinnige groeperingen, enz.) en het globale samenlevingssysteem zelf. Op deze manier
kunnen de spontane (voor-)oordelen en appreciaties bevestigd, genuanceerd of
ontkracht worden. Langs deze weg ook krijgt men inzicht in de mogelijke
'functionele alternatieven', d.w.z. structurele voorzieningen die de nagestreefde
functies anders en beter kunnen vervullen.
3. Wat de ingreep op de bestaande structuren betreft, dient de zorg van de
katholieke (kerkelijke) beleidsinstanties vooral uit te gaan naar het scheppen
van de structurele mogelijkheden (die nu vrijwel nog niet voorhanden zijn) tot
een consequent intern-katholiek pluralisme op de onderscheiden niveaus van
het maatschappelijk leven.
Over de vraag hoe deze algemeen geformuleerde imperatief in concrete beleidsobjectieven om te zetten is, b.v. wat het onderwijs, de politiek enz. betreft, kan
verder gediscussieerd worden.

Verzuiling: na-gezien
R. S. Callewaert

In het vorige artikel heeft P. De Clercq het vraagstuk van de verzuiling aan de
orde gesteld als sociaal beleidsprobleem. Ingaande op het voorstel om zijn
bijdrage van enige kanttekeningen te voorzien, van uit de wijze waarop ik
elders getracht heb het probleem aan de orde te stellen, wil ik van meet af aan
de grote lijnen van zijn betoog graag tot de mijne maken. Ik zal dan ook alleen
maar trachten zijn betoog op mijn manier verder te ontwikkelen, in verband
met zijn twee vaststellingen en met de thesissen III, IV en V.
Feiten en waardeoordelen

Waarschijnlijk zal iedereen die zich met het vraagstuk heeft beziggehouden,
graag akkoord gaan met de vaststelling dat in de gedachtenwisseling vaak
waardeoordelen als feiten worden gepresenteerd en omgekeerd. Men stelt bijvoorbeeld zonder onbevooroordeeld feitenonderzoek dat de christelijke profane organisaties hun leden een gesloten mentaliteit meegeven, omdat men stelt
dat levensbeschouwing geen gezonde basis is voor zogenaamd profane organisaties. Dat schadelijke gevolg 'moet' er dan feitelijk aan vastzitten. Hetgeen een
methodische fout is, ook dan nog wanneer men over een beperkt persoonlijk
ervaringsmateriaal zou beschikken dat in die richting wijst.
Maar het lijkt belangrijk zich af te vragen waarom men zo gemakkelijk die
fout begaat. Allereerst moet men dan wijzen op het veelal ontbreken van
wetenschappelijk feitenonderzoek daaromtrent. En minstens de vraag stellen
of juist dat niet al een symptoom van nadelige verzuiling zou kunnen zijn.
Als men namelijk bevreesd zou zijn dat een dergelijk feitenonderzoek vervelende vragen zou stellen aan de gangbare waardeoordelen. Op die wijze krijgen
wij een nog fundamenteler aspect in zicht: in de zaak van de verzuiling of ontzuiling zijn namelijk de waardeoordelen zelf feiten en omgekeerd. Het gaat
immers om de werkelijkheid van een groep levende mensen, die zichzelf als
groep een bepaalde structurele en organisatorische vorm van samenleven heeft
gegeven en nog elke dag geeft. Die dat doet onder stuwing van zijn leiders en
met een min of meer uitgesproken instemming van zijn leden, in functie van
min of meer duidelijk aanwezige waardeoordelen over het menselijk leven, die
als motivaties optreden in antwoord op de concrete levensvoorwaarden die een
gestalte moeten krijgen. Als men dus de feiten onderzoekt, onderzoekt men
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feitelijk geleefde en gehanteerde waardeoordelen. Als men nieuwe waardeoordelen formuleert en tracht te hanteren, stelt men een nieuw feit.
Deze toedracht kan men nog verduidelijken aan het begrip van het 'verwachtingspatroon' van onze bevolking.Wanneer de beleidsverantwoordelijken zich
voor de vraag gesteld zien, of zij nu verzuilde of ontzuilde organisatorische
structuren aan een groep hebben te geven, dan hebben zij, zegt men, onder
meer rekening te houden met het verwachtingspatroon dat daaromtrent onder
de bevolking leeft. Bijvoorbeeld: de overgrote meerderheid van de katholieke
ouders wensen een katholieke universiteit. En ook al zal men toegeven dat
daaromtrent niet zoveel onderzoek is gebeurd, men meent toch niet ten onrechte te kunnen verwijzen naar een gedragspatroon van de meerderheid, dat
zulk een verwachtingspattroon tot uitdrukking brengt.
Maar ook hier kan men dit verwachtingspatroon niet zuiver als feit hanteren.
Het is namelijk als feit het produkt van waardeoordelen, die langs een proces
van eeuwenlange indoctrinatie in het kader van een autoritaire sociale meningsvorming tot stand kunnen gekomen zijn. Zodat het een open vraag wordt,
welke waardeoordelen en welk verwachtingspatroon er aan het licht zouden
komen, indien de meningsvorming vrij spel zou krijgen.
Daaruit blijkt dan inderdaad dat de vraag omtrent verzuiling of ontzuiling
geen vraag is van het geloof of van de theologie, maar evenmin een vraag
omtrent feiten, die de sociologie zou hebben te beantwoorden. Het is een
beleidsvraag voor de verantwoordelijken van het groepsleven, en daarmee,
althans in een democratische samenleving, een vraag voor elk kerklid of burger
in zijn medebeslissingsrecht en de daaruit groeiende consensus.
Het formuleren van structurele alternatieven doet zich dan ook voor als het
tot stand komen van een consensus, althans bij een deel van de groep, bij de
uitoefening van hun medebeslissingsrecht ten aanzien van het beleid. En het
spreekt vanzelf dat daarbij een grote rol kunnen spelen: een verandering in het
waardeoordeel betreffende de zin van het menselijke leven, ook als groepsleven, en een verandering in de voorgegeven omstandigheden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen in verband met verzuiling en ontzuiling: een verandering in het
geleefde gelovig zelfverstaan (eventueel geexpliciteerd in een theologisch betoog) en een verandering in de voorgegeven maatschappelijke werkelijkheid
(eventueel beschreven en geduid in een sociologisch betoog).
Wij zouden dan ook liever niet van een 'ideologie' van het pluralisme spreken,
ook al werkt het pluralisme vaak als een ideologie. Het woord 'ideologie' heeft
nogal wat connotaties die hier niet ter zake hoeven te zijn. Wij zouden liever
spreken van een groepsbeslissing en beleidsbeslissing ten aanzien van de vormgeving van het samenleven (eventueel gethematiseerd in een sociale filosofie,
al dan niet onder theologische belichting).
De 'thesissen' van De Clercq mogen dan ook gezien worden als een poging van
iemand die met ons alien in deze hele toedracht meegeengageerd is, maar die
even halt houdt, om deze toedracht objectiverend uit te spreken. Een poging
die bijzonder waardevol is omdat zij bovendien komt van iemand die op een
vakkundige wijze weet heeft van de theologische, sociologische en filosofische
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expliciteringen waarover wij hebben gesproken en die zijdelings een licht werpen op het eigenlijke vraagstuk: dat van het beleid en de medebeslissing.
Godsdienst en christelijke ethiek
Wij willen nu nader ingaan op thesis III en haar toelichting. Het gaat dan om
de maatschappelijke relevantie van het christelijk gelovig-zijn. Aan het einde
van de toelichting wordt de optie van de ontzuilers zeer goed weergegeven in
termen van beleid en beslissing, zowel ten aanzien van de samenleving als ten
aanzien van het geloof.
Het wil ons voorkomen dat men ook hier weer rekening moet houden en met
de feiten en met de waardeoordelen en met de wisselwerking tussen beide.
Van de ene kant begrijpen de gelovigen, individueel en in groep, hun gelovigzijn op een bepaalde wijze in verband met hun maatschappelijk leven in de
wereld. Dat is een beschrijfbare feitelijkheid. Belangrijke groepen gelovigen
verstaan de godsdienst zus en zo in verband met maatschappelijke vraagstukken, en de organisaties die zij opbouwen zijn daar de uitdrukking van. Omgekeerd vragen de feitelijke organisaties om een ideologische verantwoording,
die als het ware uit hun midden en door de organisatie zelf ontstaat en de
gangbare wijze om de maatschappelijke relevantie van de godsdienst te zien,
beinvloedt. Op dit vlak zou men kunnen zeggen dat in onze westerse landen
onder de christenen als gelovige groep vier wijzen van denken en handelen
naast en door elkaar bestaan en functioneren. Vier wijzen die in de geschiedenis van deze landen achtereenvolgens als dominante orientaties zijn opgetreden.
1. Godsdienst als afzonderlijke dimensie van het private en publieke leven,
officieel integrerend bestanddeel van dat Leven, sluitstuk van een civilisatie,
haar staatsbestel en haar concept van publieke en private moraliteit. Deze
opvatting is het duidelijkst aanwijsbaar in de restanten van staatsgodsdienst.
2. Godsdienst als totale ideologie en praktijk van de subgroep der gelovigen,
primair functionerend in de eigen groep, maar zijdelings bedoeld om het hele
maatschappelijk bestel te doordringen. Dan staat de gedachte op de voorgrond
dat de christelijke openbaring, als evangelie en als daarin geassumeerde natuurwet, een totale visie op en praktijk omtrent het menselijke leven en zijn maatschappelijke dimensie meebrengt bij wijze van deductie. Deze opvatting is het
duidelijkst aanwijsbaar in de oorspronkelijke en nog doorwerkende orientatie
van het christelijke organisatiewezen uit het liberale en democratische tijdvak.
3. Godsdienst als afzonderlijke religieuze en kerkelijke dimensie van het leven
van de gelovige subgroep, ook binnen deze groep nauwkeurig te onderscheiden
van haar deelname aan het algemene profane Leven van de samenleving, dat in
zijn eigenstandigheid en algemeenmenselijkheid wordt erkend. Deze orientatie
is het duidelijkst aanwijsbaar in de oudere deconfessionaliseringstendens, in de
daaraan beantwoordende herbezinning van de intellectuelen in het christelijke
organisatiewezen en enigermate in recente pauselijke encyclieken.
4. Godsdienst als heilsinterpretatie en heilsdynamiek van het universele gebeuren van de mensengeschiedenis, voorbij aan de scheiding tussen sacraal en
profaan, tussen christenen en niet-christenen, met het evangelie en de gemeen
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schap der gelovigen als tentatieve voorhoede van dit universele gebeuren. Deze
orientatie is het duidelijkst aanwijsbaar in wat wij met een verzamelwoord
'de christelijke secularisatietendens' zouden kunnen noemen.
Al deze aanwezige en feitelijke beschrijfbare groepshoudingen en de organisatorische gestalte die zij soms krijgen of waaruit zij zijn ontstaan, staan echter
voortdurend onder de inspraak van de laatste waarheidsvraag omtrent de
maatschappelijke relevantie van de godsdienst. Bijgevolg ook onder de kritiek
van het eigen zelfverstaan van de gelovige groep, de begeleiding ervan door het
kerkelijk ambt, de explicitering ervan in de theologie. Maar het antwoord op
de vraag wat de maatschappelijke relevantie van de godsdienst zou moeten zijn
is niet te vinden in en is niet te formuleren vanuit een bovenhistorisch bezit van
dit antwoord; het is slechts betrekkelijk aan het licht te brengen binnen een
gepraktizeerde en bedachtzame deelname aan het historisch proces waarin dit
antwoord tot zichzelf komt. Eens te meer blijkt daaruit hoe nauw feiten,
waardeoordelen en kritiek samenhangen. Voor zover men de ontzuilingsoptie,
in haar aspect van gelovig zelfverstaan, verbindt met wat wij de christelijke
secularisatie hebben genoemd, moet men er zich van bewust zijn dat men daarmee beweert, het hier en nu beste gelovig zelfverstaan met betrekking tot zijn
maatschappelijke relevantie te formuleren, en daarmee de complexe werkelijkheid van de feitelijke godsdienstigheid, zoals wij die hebben beschreven, onder
kritiek te brengen.
Dit alles kan men ook nog illustreren aan de vraag naar de christelijke ethiek.
Over het algemeen is men het er over eens dat de maatschappelijke relevantie
van de godsdienst door de ethiek bemiddeld wordt. Onmiddellijk dient zich dan
echter de vraag aan, of er een eigen christelijke ethiek bestaat. Ook hier heeft
men er terecht op gewezen dat men onderscheid moet maken tussen de vraag
of de christenen als groep theoretisch en praktisch een ethiek hanteren die zich
onderscheidt van de theoretische en praktische ethiek van de groepen die zich
niet christelijk noemen, en de vraag of dat zo moet zijn van uit het best mogelijke christelijke zelfverstaan.
Men kan namelijk niet ontkennen dat dit feitelijke onderscheid aanwezig en
aanwijsbaar is. Ook al is dat geen eenvoudige zaak. Als men de christelijke
groep in zijn geheel neemt, kan men terzelfdertijd zeggen dat er bijvoorbeeld
ten aanzien van vraagstukken als geboorteregeling, abortus en echtscheiding in
die groep een ethiek werkt die zich vrij duidelijk onderscheidt van de gethematiseerde ethiek ten aanzien van deze vragen bij andere bevolkingsgroepen, maar
toch ook dat christenen en niet-christenen in groeiende mate een zonder meer
gelijklopende ethische benadering van deze vraagstukken ontwikkelen.
Bij de duiding van deze toedracht van christelijk standpunt uit wordt de zaak
er echter niet eenvoudiger op. Als men tracht binnen het historisch proces toch
zo goed mogelijk over het 'moeten' te spreken, dan zou men kunnen zeggen
dat er slechts een enkele bedoeling van God met de mens kan zijn en dat deze
in het dubbelzinnige proces van de geschiedenis van de mensheid onder inspraak van God aan het licht komt in geleefde zeden en profetische kritiek.
Uitgangspunt van het zelfverstaan van de christelijke kerken is dan, dat zij
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zichzelf mogen verstaan als opgenomen in dit historische proces, maar dan
juist als belichaming van deze profetische kritiek. In dat perspectief is er geen
eigen christelijke ethiek, maar alleen een menselijke ethiek, die juist in en door
de evangelische verkondiging open en scherp wordt gehouden. De vraag die
dan aan elke zich niet-christelijk noemende ethiek wordt gesteld, is de vraag
of zij inderdaad die menselijke ethiek is die door de verkondiging open en
scherp wordt gehouden. Indien zij dat niet is, wordt zij niet afgewezen op
grond van het feit dat zij een niet-christelijke ethiek zou zijn, afwijkend van de
eigen christelijke ethiek, maar op grond van het feit dat zij beneden de maat
van de menselijke ethiek blijft. Omgekeerd kan het gebeuren dat de door de
sociale groep christenen beleden en door de kerkelijke verkondiging voorgehouden ethiek beneden de maat blijft, en dat de zich niet-christelijk noemende
ethiek de profetische functie vervult ten aanzien van het levend en scherp
houden van de menselijke ethiek. Dat is toch de zich onontkoombaar opdringende interpretatie van de wijze waarop in de moderne geschiedenis kerk en
tegenkerk tegenover elkaar hebben gestaan in verband met huwelijksmoraal,
moraal van het sociaal-economische bestel, enz.
Liever dan te zeggen dat er geen eigen christelijke ethiek bestaat, zou men
kunnen zeggen dat er geen eigen christelijke ethiek mciet bestaan, maar dat er
feitelijke afwijkingen kunnen zijn, en ook aanwijsbaar zijn, zowel binnen als
buiten de kerk. Dit alles in de veronderstelling dat men inderdaad aan de
ethiek een eigenstandigheid wil toekennen, waaraan geen afbreuk wordt gedaan door een al dan niet aanwezige expliciete religieuze duiding van deze
ethiek.
Men zou daar trouwens in verband met de optie verzuiling of ontzuiling, voor
zover zij naar een aspect te maken heeft met het gelovig zelfverstaan, een
negatief criterium kunnen uit afleiden, dat dan aan de sociale werkelijkheid
zou moeten worden getoetst. De enige weg waarlangs een zogenaamd christelijke profane organisatie zou mogen tot stand komen zou dan zijn: wanneer
met het oog op een maatschappelijke opgave door alien en voor alien een
organisatie zou worden opgezet van uit de inspiratie van de menselijke ethiek,
en in feite de christenen na verloop van jaren de enigen zouden blijken te zijn
die er nog wat aan doen.
Het kerkbeeld

In verband met thesis IV mag er inderdaad op gewezen worden, dat de eis tot
deconfessionalisering vaak gefundeerd wordt op een te smal kerkbeeld, en dat
het gevaar niet denkbeeldig is dat men zo in de sacristie terechtkomt.
Zou het niet verkieslijker zijn, kerk allereerst in de universele betekenis van het
woord te verstaan: als de mensheid, alle mensen en geheel de mens? De kerk
is dan de universele mensheid die geschiedt vanuit Gods scheppende genadigheid en daarom heeft te leven op de wijze van gehoorzaamheid (die steeds
feitelijke ongehoorzaamheid kan worden) aan deze opgave. Op-gave, dat wil
zeggen een gave die geschiedt in het voltrekken van de opgave door de hele
mens en alle mensen van alle tijden en plaatsen. Het hele leven van de hele
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mensheid in gebed, ethiek en cultuur als gehoorzaamheid (en ongehoorzaamheid) is dan het gebeuren van de kerk, en mens-zijn zelf is dan gezonden zijn
door God tot vestiging van zijn rijk.
De betekenis van Israel en de Jezusgemeente zou dan hierin liggen dat deze
toedracht, als gave en opgave, op de wijze van profetische inspraak, ondubbelzinnig (en toch nog weer opgenomen in een niet overvliegbaar historisch
proces) in de geschiedenis aan het licht komt. Hier komt deze toedracht aan
het licht en tot verwerkelijking, niet exclusief voor Israel en de Jezusgemeente,
maar ten dienste van de hele mensheid. De gemeente van hen die op deze wijze
zichtbaar door Jezus aan God gehoorzamen is dan de openbaring en de exemplarische verwerkelijking, tenminste voor zover zij gehoorzaam is, van deze
toedracht. Dit zouden wij dan kerk kunnen noemen in een engere betekenis
van het woord.
Aileen zo doen wij namelijk recht aan de universaliteit van Gods heilswil. Deze
betreft in de eerste plaats alle mensen van alle tijden en plaatsen, welke ook
de godsdienstige, ethische en culturele explicitering weze die er in trouw aan
beste inzicht en geweten (dat ook ontrouw kan zijn) aan gegeven wordt. De
kerk in engere zin kan zich dan ten aanzien van deze wereldwijde werkelijkheid
alleen maar dienstbaar aandienen als profetische kritiek. Waarbij zij er zich
van bewust moet blijven dat ook in haar midden verstaan en misverstaan,
gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid zich voltrekken, zodanig dat zij zich
eigenlijk alleen maar naar haar beste gehoorzame zelf als dienstknecht kan
aanbieden, in verwijzing naar de volstrekt gehoorzame Jezus. In die zin is het
inderdaad de taak van de kerk in engere zin, maar niet haar exclusief voorrecht, de mensheid to bedienen met de blijde boodschap omtrent deze toedracht, die tevens oproep is tot bekering uit ongehoorzaamheid.
Universele heilswil ook in deze zin, dat zij de hele mens betreft en niet alleen
zijn religieuze aspiraties. Het gaat om de wijze waarop de hele menselijke
werkelijkheid van God uit als op-gave geschiedt in de verwerkelijking ervan
door de mens. De materie van de godsdienstigheid is gebed, ethiek en cultuur.
Het gehoorzaam antwoordend ten uitvoer leggen van deze scheppingsgave in
haar geheel is verheerlijking Gods, rijk, menswording. Dat wil dan ook zeggen
dat kerk in nog engere zin, nl. als doop en eucharistieviering, catechese en
verkondiging niet anders zou mogen opgevat warden dan als 'eredienst-vanleven', zoals men heeft gezegd, en daardoor dienst aan de universele mensheid.
Doop en eucharistieviering, catechese en verkondiging zijn de verdichting van
het omvattende gehoorzame leven dat zelf verdichting is van het leven in de
'verstrooiing': de luisterrijke belijdende en aanklagende concentratie van de
universele menselijke bestaanswijze naar Gods bedoeling.
En wellicht zou men mogen zeggen dat de ware oorzaak van het confessionalisme gelegen is in de omkering van de dienstbaarheidsgerichtheid van de kerk
in engste, engere en brede zin. Is het niet zo dat het confessionalisme eigenlijk
vooral daar opduikt waar de universele mens, voorwerp van Gods heilsbedoeling (alle mensen en geheel de mens) dienstbaar wordt gemaakt aan de religieuze dimensie van het bestaan als afzonderlijke werkelijkheid, aan de Jezus-
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gemeente als enige realisatie, en aan het ambt en de liturgie als maximale
gestalte ervan?
Of om het paradoxaal te formuleren: het bezwaar dat men ten aanzien van de
zogenaamde christelijke profane organisaties zou kunnen formuleren, zou niet
zozeer zijn dat zij de kerk in engere zin compromitteren in haar religieuze
zending, hoezeer dat ook waarschijnlijk gebeurd is en hoezeer men er zich over
kan verheugen dat daarin een beetje verandering schijnt te komen: dat zou dan
nog maar half werk zijn. Als namelijk het eigenlijke bezwaar zou zijn, dat
dergelijke organisaties de kerk in engere zin niet voldoende met de kerk in de
brede zin compromitteren. Als zij namelijk, ook in hun vernieuwde wijze om
het zogenaamd profane ernstig te nemen, in de grond deze ernst toch nog weer
dienstbaar zouden maken aan de kerk in engere zin, als zelfdoel.
Theologie en geloof
In verband met thesis V tenslotte nog dit. Zoals men zo vaak het woord sociologisch gebruikt daar waar eigenlijk sociaal zou moeten staan, omdat men wil
spreken over de geleefde werkelijkheid en niet over de theoretische objectivering ervan, zo zou men in het debat rond de verzuiling meestal ook het
woord theologisch door gelovig moeten vervangen. De vraag naar de verzuiling is een vraag van geleefd beleid en sociale medebeslissing. Dat sluit een
reeks geleefde waardeoordelen in, en met name ook het geleefde verband met
de geloofshouding van individuen en groepen. Dit laatste aspect kan dan eventueel in een theologisch betoog theoretisch geobjectiveerd worden, maar dat
heeft dan toch maar zin voor zover daaraan een meer tot zichzelf gekomen
engagement ontluikt.
Het theologisch pluralisme waarvan sprake is, slaat dan ook op de eerste
plaats op de divergerende en complementaire vormen die de existentiele
geloofsovergave aanneemt van zodra zij nog maar in een menselijk prereflexief
besef en engagement gestalte aanneemt. De uitdrukkelijke thematisering daarvan in een algemene kerkelijke verkondiging en de reflexieve explicitering
ervan in de theologie, en de veelvormigheid die ook daar kan optreden, zijn
van die eerste diversiteit slechts de afgeleide vormen.
In die zin zijn zowel theologie als sociologie en beleidswetenschap slechts
indirect relevant voor het vraagstuk van de verzuiling. Het is niet zo dat de
theologie over abstracties moet handelen en de sociologie over feiten: zij zijn
beide theoretische verhelderingen van een geleefde toedracht die zowel feit is
als waardeoordeel.
In deze lijn zou men dan ook helemaal geen normatieve functie kunnen toekennen aan de theologie ten aanzien van geloof en beleid. Hoogstens zou men
kunnen zeggen dat, als de theoloog als gelovig mens uiting geeft aan zijn medebeslissingsrecht ten aanzien van het vraagstuk van de verzuiling, men terecht
kan verwachten dat zijn beslissing op een kritische wijze tot zichzelf is gekomen, naar haar geloofsaspect. Als hij dan maar de discretie en de humor
opbrengt om te erkennen dat er andere aspecten zijn, die in andere disciplines
tot zichzelf komen, en dat elke reflexie ergens ook van het leven vervreemdt

Sovjetliteratuur
op zoek naar nieuwe bestaanservaring
M. A. Lathouwers

Een van de eigenaardigheden die de lezer treffen in de hedendaagse Sovjetliteratuur, is de tendens om te zoeken naar — en door te stoten tot — wat men
diepere lagen van het bestaan zou kunnen noemen. Naar aanleiding van bepaalde gebeurtenissen — en heel dikwijls zijn dat grenssituaties als lijden,
schuld en dood verlaten Sovjet-auteurs de zekerheden die hen tot dan toe
vaste punters waxen op hun verkenningstochten door de werkelijkheid. Ze
verrichten nieuwe peilingen, ontdekken nieuwe, dieper liggende bodems. De
dingen komen, soms geleidelijk-aan, soms plotseling, in een nieuwe context.
In een open context. Dat wil zeggen: ze worden niet alleen losgemaakt uit het
coOrdinatiestelsel waarin men ze tot dan toe ordende, maar worden uberhaupt
niet meer opgehangen aan vaste denkstructuren. Kortom: de zekerheden van
vroeger maken plaats voor het ongewisse. Het bestaan komt weer in het teken
van de vraag te staan. Dit betekent een verlies aan houvast, tegelijk echter een
winst aan openheid.
Een duidelijk voorbeeld van dit relativeren van de gekende waarheid vanuit
een zoeken naar wijdere ervaringsperspectieven, is de roman: Het tiende deel
van de weg van P. Mezjiritskij l . Grondgedachte van de roman is, de titel zegt
het al: we staan pas aan het begin, of liever nog: altijd nog aan het begin van
onze speurtocht naar de werkelijkheid die we zelf zijn en die om ons heen is:
„Zo is het leven. Niets is er absoluut . . . . Dit is pas een tiende deel van de
weg"2.
Binnen dit perspectief van relativering ontstaat dan weer ruimte voor de
eeuwige vraag: 'Wat is waarheid?', een vraag die door heel de roman heenklinkt. De hoofdfiguur wordt, omdat hij afwijkt van het als normaal beschouwde gedragspatroon, een Christusje genoemd. Men vindt hem te ideeel.
De Christusfiguur heeft voor hem overigens inderdaad een bijzondere betekenis. Zo meent hij eens, in een plotselinge, uit het onbewuste oprijzende gewaarwording van welhaast hallucinatoire aard, in schaduwen op de muur vage
gekruisigde Christusfiguren te ontwaren. 'Nu is het mijn beurt om voor de
waarheid gekruisigd te worden', flitst het door zijn hoofd. En op hetzelfde
ogenblik ziet hij zich, als een Christus van zijn tijd, gekruisigd voor het forum
1 Newa 3, 1966, pp. 6 ss.
2 T.a.p., p. 89.

980

M. A. Lathouwers

van heel de wereld. Deze wereld is gepersonifieerd in een toevallig aanwezige
collega, een twintigste- eeuwse Pilatus die, als symbool van de eenzijdig rationalistische, mathematische waarheid waarbij zijn tijd zweert, een passer in de
hand houdt. Daarmee dreigt hij hem te zullen doorsteken, terwijl hij hem intussen onophoudelijk de vraag stelt: „Wat is waarheid?"3.
Tegen de achtergrond van deze vraag naar de waarheid ontwikkelt zich verderop in Mezjiritskij's roman een twistgesprek over de onderlinge verhouding
tussen de fysica en de lyriek, een in de huidige Sovjetliteratuur vaker aan de
orde gesteld thema. Welke is de juiste werkelijkheidsbenadering? Dat is de
vraag waar het hier om gaat. De kunstschilder in het discussierende gezelschap,
Anatolii, verdedigt hartstochtelijk de kunst en haar intuitie van een diepere
dimensie in de werkelijkheid; een dimensie die geheel buiten het krachtenveld
van verstand en wetenschap valt en eigenlijk zelfs in de kunst hoogstens vaag
aangeduid, doch nimmer uitputtend verwoord kan worden. „Als ik met woorden datgene zou kunnen weergeven wat ik schilder", merkt hij op naar aanleiding van een van zijn onbegrepen schilderijen, „dan zou ik het helemaal niet
hebben geschilderd . . . . Als je een schilderij zou kunnen uitleggen, dan wil dat
zeggen dat het een slecht schilderij is. Herinner je je: zelfs bij Tsjechow komt
ergens zoiets voor. Een vrouw staat gebogen over een ziek kind. En uit haar
houding, schrijft Tsjechow, sprak op zo'n bijzondere wijze de verhevenheid
van het menselijk leed, dat die misschien alleen maar door de muziek zou
kunnen worden weergegeven, en misschien ook nog door de schilderkunst.
Hij was zo'n meester van het woord. Maar zelfs hij kon het niet beschrijven"4.
Wanneer iemand in het gezelschap vervolgens suggereert dat het probleem
van de fysica en de lyriek eigenlijk al tot het verleden behoort, omdat naar zijn
mening „ook de technische intelligentsia thans een diep inzicht zou hebben in
het wezen van de kunst", verdedigt Anatolii verontwaardigd de hoogst eigen
en onvervreemdbare roeping van de kunstenaar, een roeping die altijd uitverkiezing blijft en nooit gemeengoed kan worden. Wanneer anderen dan geroepenen zich met de kunst gaan bemoeien, betoogt hij, ontstaat er „helemaal
geen echte kunst meer", omdat die anderen alleen maar kunnen 'fotograferen'
en 'kopieren'. Anatolii doet bier een rechtstreekse aanval op de partij-ideologen
met hun voortdurende inmenging in de artistieke aangelegenheden en hun
prediking van het dubieuze socialistische realisme als de enige ware kunst.
Tegen de voorstanders van een dergelijke kunst fulmineert hij: „U vertegenwoordigt de academische smaak. U houdt natuurlijk het meest van Sjisjkin,
alles begrijpelijk en alles duidelijk" 5. Begrijpelijkheid en duidelijkheid voor
iedereen, door de partij-ideologen nog altijd beschouwd als maatgevend, mogen
nooit het hoogste criterium zijn voor ware kunst. Daarom verdedigt Anatolii
ook zo fel het recht op vrijheid, dat de kunst krachtens haar wezen toekomt;
de vrijheid om het gewone te doorbreken, ook als men daarbij slechts door
weinigen gevolgd en gewaardeerd wordt of zelfs praktisch alleen staat: „Wij
3 T.a.p., p. 9.
4 T.a.p., p. 88.
5 Sjisjkin is een bekend negentiende-eeuws Russisch schilder van natuurtaferelen.
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zijn niet verplicht om aan 'gewoonten' te behagen. Vergeeft U het ons dan ook
maar grootmoedig, als de vernieuwingen in de kunst niet voor iedereen begrijpelijk zijn. Er zullen vertolkers komen. Die zijn er altijd wel geweest. Die zullen
het dan wel verkiaren en het zoeter opdienen. Maar wij, wij zijn de geconcentreerde vorm"6.
Anatolii wijst er nadrukkelijk op, dat dit d6Orbreken naar het nieuwe en andere
geenszins een loslaten van de werkelijkheid is, geen vlucht in het fantastische,
irreele en schimmige, zoals de partij-ideologie het doorgaans voorstelt, maar
juist een uitdieping van de werkelijkheid zelf; een d6Orstoten naar diepere
lagen en een ontdekken van nieuwe, heel reele dimensies aan deze werkelijkheid: „Het realisme is veelzijdig. Men moet dat alleen weten te zien. Maar hier
helpen U geen formules van letterknechten; hier moet men zelfstandig voor
kunnen denken".
Een medestander van Anatolii voert vervolgens ter verdediging van de vrijheid
van de kunst en haar recht op verscheidenheid en anders-zijn zelfs iets aan,
dat door de partij-ideologie juist als argument gebruikt wordt voor het socialistische realisme, en wel de eenheid van vorm en inhoud. Deze eenheid van
vorm en inhoud, betoogt hij, „veronderstelt juist een veelheid van vormen,
omdat ook de inhoud veelvoudig is". Want: „alles strijdt, alles heeft recht op
bestaan". En een derde aanwezige merkt daarbij op, eveneens zinspelend op
de partij-ideologische inmenging in artistieke aangelegenheden: „Juist de op
willekeur gebaseerde beperkingen betreffende de interpretatie doen niet alleen
de kunst maar alle menselijke activiteit in een crisis belanden". Anatolii zelf
verbindt dit gevaar direct met de persoonlijkheidscultus onder Stalin: „Jullie
zeggen dat ik de gevolgen van de persoonlijkheidscultus overdrijf. Maar dit is
toch het ergste gevolg daarvan: de enge horizon. En dit alles uit angst om
buiten de perken te gaan . . . . Iedereen moet maar binnen de perken blijven.
Mijn God, is er wel iets tragischer dan dit?"7.
Het probleem van de verhouding tussen de fysica en de lyriek krijgt in Mezjiritskij's roman nog in een andere richting een uitdieping. De wereld die de fysici
zich bouwen, suggereert de schrijver, blijft een onvolkomen wereld wanneer
daar geen elementen aan worden toegevoegd uit andere levenssferen dan die
der fysica. Een eenzijdig technisch-wetenschappelijk geinterpreteerde werkelijkheid, die het industrieel engagement tot hoogste waarde van het bestaan
proclameert, mist een dimensie; een dimensie die bijvoorbeeld wel in en vanuit
de kunst bereikbaar is. Daarom houdt een dergelijke werkelijkheid ook een
groot gevaar in. Ze ontaardt in een gigantische, goed functionerende maar
levenloze — en daardoor ook een het leven bedreigende — machine. Er worden krachten ontketend, die het voortbestaan van de mensheid zelf op het spel
zetten. Mezjiritskij is zich dit gevaar wel bewust. Zoals uit zoveel andere
Sovjetrussische romans en gedichten spreekt ook uit zijn roman de angst voor
een mogelijke eindcatastrofe. „De mensheid wordt bedreigd door een gevaar,
door een heel reeel gevaar", spreekt de ik-figuur van de roman; een gevaar,
6 Newa 3, 1966, p. 20.
7 T.a.p., p. 22.
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ten overstaan waarvan „alle argumenten van dat lichtzinnige optimisme,
waarmee men onheilsvoorspellingen gewoonlijk verjaagt, volkomen misplaatst
zijn"8.
Maar er schuilt nog een tweede, niet minder ernstig gevaar in deze eenzijdig op
technische prestaties afgestemde werkelijkheid met haar verabsolutering van
het industrieel engagement. De menselijke persoon dreigt er opgeofferd te
worden aan het produktieproces. Atoomcatastrofe en vernietiging van de
menselijke persoon zijn voor Mezjiritskij in feite twee kanten van eenzelfde
negatieve ontwikkeline. In zijn roman is het de conscientieuze constructeur
Chaikin, die het slachtoffer wordt. Het is de bekende geschiedenis. Het produktieplan eist de tijdige aflevering van een vastgesteld aantal apparaten. Er
wordt gewerkt in een geladen, nerveuze sfeer, die op zich al lets onmenselijks
heeft. Wanneer dan plotseling een bepaald apparaat, notabene het paradepaardje van de fabriek, ondeugdelijk blijkt, wordt Chaikin, die met enige
anderen eerst de fout wil corrigeren alvorens de produktie voort te zetten,
obstructie verweten. De partijfunctionarissen spelen daarbij een dubieuze rol.
„Wij zullen niet toestaan", aldus de fabrieksleiding, „dat degenen die schuldig
zijn aan de chaos, op de fabriek verborgen blijven. Allen zien nu, waartoe de
onverantwoordelijkheid van de hoofdingenieur Korotkow en van de hoofdconstructeur Chaikin geleid hebben. De communisten zullen op uiterst principiele wijze het gedrag van deze kameraden moeten onderzoeken, en moeten
nagaan of ze al dan niet geschikt zijn voor hun taak Kameraad Boetsenko
heeft er in het partijcomite al lang geleden op gewezen, dat alleen deze mensen
schuldig zijn aan de onderbreking van de produktie en de aflevering van de
automaat . . . . Daarover zijn verklaringen binnengekomen bij het districtscomite van de partij, dat ons ook heeft opgedragen het uit te zoeken"1°. De
oude Chaikin kan dit niet meer verwerken. Hij krijgt een hartinfarct, dat hem
op de rand van de dood brengt.
Hiermee eindigt de roman. In de laatste regels spreekt de ik-figuur echter zijn
geloof uit in de uiteindelijke overwinning van de natuur op alle onnatuurlijke
ontwikkelingen. De natuur, met al haar vergeten en verdrongen dimensies, zal
tenslotte datgene wat van haar een karikatuur dreigde te maken, in haar
levensstroom wegspoelen en alles herstellen wat verloren ging.
Wat in Mezjiritskij's roman meer de werkelijkheid in het algemeen betrof,
wordt in de roman: Kringen op het water van I. Gerasimow vooral toegespitst
op de mens11 . Grondthema's van Gerasimows roman zijn de schuld, de dood,
8 T.a.p., p. 21. Kennelijk doelt Mezjiritskij hier in de eerste plaats op het door de partijideologie gepredikte optimisme ten aanzien van de toekomst. Opvattingen als Mezjiritskij
hier huldigt en waaruit de angst voor een totale wereldondergang spreekt, werden bijvoorbeeld fel veroordeeld in een scherp gesteld artikel in de Literatoernaja Gazeta van 6 juni
1963. Dergelijke opvattingen werden daarin afgedaan als 'decadent'. De optimistische visie
op de toekomst werd er nadrukkelijk aangeprezen als alleenzaligmakend.
9 Opmerkelijk is, dat Mezjiritskij hier in feite zeer nabij komt aan hetgeen bijvoorbeeld ook
G. Marcel en R. Guardini over de ambivalente waarde der moderne technische verworvenheden zeggen in resp.: Les hommes contre l'humain en : Der unvollstdndige Mensch and die
Kracht.
10 Newa 3, 1966, p. 95.
11 Newa 5, 1966, p. 7 ss.
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de intuitie als ervaringsmedium en, aan dit alles oplichtend en door dit alles
heenspelend, het groeiend besef van de onherhaalbaarheid van de menselijke
persoon. Evenals in Mezjiritskij's roman staat ook hier alles in het teken van
een toenemende wereldbeschouwelijke openheid, van een steeds verdere verwijdering van de geestelijke horizon, en wel met name ten overstaan van het
mysterie dat de mens is. Ook hier spreekt de titel van de roman al voor zich.
Wat de titel die Mezjiritskij zijn roman meegaf: Het tiende deel van de weg,
eendimensionaal symboliseerde, wordt hier door een tweedimensionaal beeld
vertolkt: het beeld van de zich tot in het oneindige uitbreidende kringen in het
water rond het ene oorspronkelijke centrum. Batoejew, de hoofdfiguur van
Gerasimows roman, zal dit aan het einde van het boek aldus formuleren:
„Opnieuw zal hij (Batoejew) zich verdiepen in de lotgevallen van anderen en
zoeken, zoeken", om zo tenslotte steeds dichter te komen tot „de diepten van
het mensenleven". „Iedere keer een ander lot. En iedere keer opnieuw. 'En
verdere vragen zullen er niet meer zijn'. Neen, dat geldt voor degenen voor
wie alles duidelijk is . . . . Maar niet voor hem. Wanneer 'alles duidelijk is'
houdt het zoeken op"12.
Voor Batoejew is de steen, die het tot dan toe tamelijk roerloze wateroppervlak
van zijn werkelijkheidsbeleving in beweging brengt en daarin steeds wijdere
kringen tekent: de plotselinge en schijnbaar onverklaarbare zelfmoord van zijn
vrouw. Op weg naar de plaats waar het bewuste leven van zijn vrouw een
aanvang nam en waar hij de eerste oorzaken van haar zelfmoord denkt te
kunnen vinden, heeft hij 's nachts in een droom een gesprek met haar. In dit
gesprek leert zij hem, als antwoord op zijn opmerking dat hij „alles wil achterhalen en begrijpen": „Heb je er nooit over nagedacht dat je de mens nooit
helemaal kunt begrijpen?" De mens is een mysterie. Dit is de sleutelontdekking
die Batoejew hier doet. En deze gedachte blijft van nu af als een echo in hem
doorklinken. Wanneer iemand hem een dag later de opmerking maakt dat
„het wezen van de mens zich niet altijd openbaart in zijn daden en zich in elk
geval nooit alleen in deze daden openbaart", brengt hij dit onmiddellijk in
verband met de nachtelijke stem van zijn vrouw, die hem leerde dat men nooit
tot het diepste wezen van de mens kan doordringen13.
Opmerkelijk is in dit verband de grote betekenis, die de schrijver aan de sferen
van het onderbewuste toekent; bovenstaande regels waren daarvan al een
duidelijk voorbeeld. Het is het onderbewuste, schrijft Gerasimow, dat de mens
plotseling details kan onthullen over hemzelf „waarvan hij voordien zelfs geen
vermoeden had", en dat hem als het ware zijn andere Ik openbaart. „Zo zie je
jezelf soms in een droom. En als je de droom hebt onthouden vraag je je
's morgens verwonderd af: 'Ben ik dan werkelijk?' En als je je er dan van
overtuigd hebt dat jij dat inderdaad was, dan krijg je een verward en onaangenaam gevoel. Alsof men je leven uiteengenomen heeft in twee delen, als in een
film, en die twee delen dan tegelijk vertoont". En verderop in de roman wordt
de gedachte uitgesproken dat er „in iedere mens niet een mens leeft maar twee,
misschien wel drie"14.
12 T.a.p., p. 122.

13 T.a.p., p. 51, 52.

14 T.a.p., p. 32, 36.
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Hier ligt ook de oorsprong van Gerasimows geloof in de intuitie als ervaringsmedium. „Laat iedereen maar zeggen wat hij wil over de intuitie", spreekt
Batoejew ergens, „om haar lachen en niet in haar geloven en alleen wetenschappelijk gefundeerde logische precisie verlangen". Maar hij, Batoejew, vermoedt in elk geval toch hoe die intuitie werkt. „Een kleine verandering voltrekt
zich, soms een onmerkbaar kleine verandering, en heel het zenuwgestel wordt
als het ware afgestemd op een golf. Dan ontstaat het vermoeden. Het is als
een vage vuurtoren, als een zich vanuit de duisternis opdringend lichtje. En
waaraan je verder ook niet tracht te denken, het blijft je aandacht trekken . .
Er is geen enkel bewijs. Er is alleen dat zich vanuit de duisternis opdringende
lichtje, onzeker en aarzelend, waarvoor men de benaming 'intuitie' heeft uitgedacht"15. Men bedenke daarbij wel, dat „het dialectisch materialisme de leer
over de intuitie verwerpt", omdat het „de wegen baant naar de mystiek en het
obscure", zoals men bijvoorbeeld kan lezen in de Grote Sovjet Encyclopedie-16.
De vraag naar het wezen van de mens spitst zich voor Gerasimow toe in diens
verhouding tot de werkelijkheid om hem heen. De mens ontstijgt wezenlijk aan
elke facticiteit, stelt hij. In de mens leeft een transcendent beginsel, dat hem
telkens weer dwingt afstand te nemen van het geconditioneerde en hem dit
laatste telkens weer doet doorbreken, steeds nieuwe openheid scheppend in zijn
bestaan en steeds nieuwe perspectieven ontdekkend. Kortom: Gerasimow benadrukt dat de mens een in vrijheid scheppend subject is. Hij corrigeert hier
wezenlijk de partij-dogmatische visie op de verhouding tussen werkelijkheid en
bovenbouw. In het dagboek van een van zijn romanfiguren, de in de oorlog
omgekomen jonge verzetsstrijder Sjwets, laat Gerasimow de volgende passage
voorkomen, die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat: „Indien ik mij richt
op een doel, moet dit dan betekenen dat ik een slaaf van de geschiedenis word?
Neen. Door in haar precies het belangrijkste vast te stellen verhef ik mezelf
boven haar. Omdat ik dan in het bezit kom van de kracht om haar te vervolmaken. Maar een slaaf is iemand die blind volgt en niet probeert zich boven
deze beweging te verheffen om haar te begrijpen. Zo iemand is gelijk aan een
balk die zinloos door een sleepboot wordt voortgetrokken"17.
De jonge student Kostja brengt deze woorden uit het 'dagboek' van Sjwets in
onmiddellijk verband met de discussie tussen de fysici en de lyrici, die ook in
Mezjiritskij's roman zo'n belangrijke rol speelde. Hij suggereert met name,
dat niet in de positieve wetenschappen maar in wezenlijk andere levenssferen
de kracht moet liggen die de mens telkens weer aan de facticiteit doet ontsnappen en hem inderdaad tot een in vrijheid scheppend subject doet zijn. In zijn
eigen dagboek gaat hij daar dan nader op in, waarbij hij tegelijk heel het overspannen arbeidspathos van het klimaat waarin hij leeft op zijn ontoereikendheid om het bestaan zin te geven ontmaskert. Zich in gedachten richtend tot de
ingenieur Goestew, met wie hij eerder over deze thematiek discussieerde,
schrijft hij: „Je houdt dus, zoals je zelf opmerkte, alleen van het concrete . . . .
15 T.a.p., p. 18, 27.
16 De grote Sovjet Encyclopedie, deel IV, pp., 622 - 623.
17 T.a.p., p. 22.
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Zelfs de schoonheid zoek je enkel in je werk. Maar als je die weg bewandelt
dreig je de sfeer van je perceptie zozeer te verengen, dat je tenslotte alles gaat
verwerpen, en de wetenschap en de kunst en de natuur. En dan blijft er alleen
nog maar de arbeid over, het werk dat uiteindelijk voor jou alleen maar een
middel is am materiele goederen te verwerven, voedsel, kleding, drank. Dat is
het denken van de oermens, maar dan een die gekleed is in hedendaagse kleren
en als arbeidsgereedschap de hoogste techniek benut"18.
Vanuit een dergelijke verschraling van het leven tot iets wat slechts een deelwaarde daarvan is, de arbeid, komt ook heel de aan de Sovjetmens zo opgedrongen gerichtheid op de toekomst in de lucht te hangen. Meer nog, ze houdt
dan een innerlijke tegenspraak in en wordt een ongerijmdheid. Kostja verwoordt dat in zijn dagboek aldus: „Ik vraag je, waarvoor leef je en werk je
eigenlijk? Je antwoordt: voor de toekomst. Ha, maar dat is dan opnieuw passiviteit. En je weet bovendien niet eens hoe die toekomst zal zijn. Je houdt van
Z6 geloven
concreetheid maar je werkt in naam van iets dat je niet kent ....
in de toekomst is mystiek. Precies zo'n mystiek als het geloof in een leven aan
gene zijde van het graf. Dat zijn beide synoniemen".
Vervolgens brengt Kostja nog een essentieel punt ter sprake: de onherhaalbaarheid van de menselijke persoon. Wanneer het leven inderdaad geheel bepaald
wordt door de arbeid en de positieve wetenschappen, betoogt ook hij evenals
Mezjiritskij, valt de dimensie van het persoonlijke weg. In het arbeidsproces
zijn de mensen onderling verwisselbaar. Men wordt er verlaagd tot een gemakkelijk vervangbaar onderdeel; de onherhaalbaarheid van de menselijke persoon
staat er geheel tussen haakjes. Men moet echter, aldus Kostja, juist omdat
mens-zijn v6Or alles betekent: een onherhaalbare, eenmalige persoon zijn, dit
persoonlijke in zijn bestaan volleciig tot zijn recht laten komen, ja, het tot de
belangrijkste dimensie van zijn bestaan maken: „Men moet in de natuur zijn
eigen plaats innemen. Het moet jouw plaats zijn en enkel en alleen jouw plaats.
Aileen dan ben je geen kwal. Slechts een ding is duidelijk, en wel dat je zonder
krachtsinspanning jezelf niet kunt verwezenlijken. Maar bier rijst gelijk een
vraag: waarin bestaat die kracht? .. Het gaat hier in elk geval niet om
fysieke kracht, maar om een kracht van het verstand. Maar dit moet ik nog
leren begrijpen naar zijn werkelijke betekenis"19.
Tot zover de dagboekaantekeningen van Kostja. Later, veel later zal hij, vooral
onder de indruk van de zelfmoord van zijn moeder en de achtergronden daarvan, nogmaals op dit thema terugkomen. Dan beseft hij dat ook het gelsoleerde verstand van de enkeling, waarbij hij eerder zwoer, geen uitweg biedt. Pas
dan begrijpt hij, dat de ware kracht moet worden gezocht op het vlak van het
interpersoonlijke; dat deze kracht ligt in de persoonlijke verantwoordelijkheid
van ieder afzonderlijk voor ieder ander. Alleen persoonlijke verantwoordelijkheid, die wortelt in het besef van een persoonlijke verbondenheid met de ander,
en daardoor „reikt tot voorbij de grenzen van je eigen leven", vormt de kracht,
die het leven in al zijn facetten en dimensies tot een werkelijke eenheid kan
integreren20.
18 T.a.p., p. 55.

19 T.a.p., p. 56.

20 T.a.p., p. 113, 114.
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Het zoeken naar een nieuwe, diepere werkelijkheidsbeleving spreekt tenslotte
ook uit een in 1966 door het tijdschrift Joenostj gepubliceerd verhaal van Boelat Okoedzjawa, een auteur die in de Sovjet-Unie vooral bekend is als balladendichter. De grondstemming van het verhaal is een mengeling van blijheid en
triestheid om het bestaan met zijn voortdurende wisselingen van licht en
donker; een mengeling waarin soms ook iets van een milde humor a la Tsjechow doorklinkt. Ook hier staat de verwondering centraal; de verwondering
om al die dingen, die de mens het bestaan weer doet zien als iets dat 66k
mysterie is.
De hoofdfiguur van het verhaal, de zwervende zanger Sytow, verwoordt dat
aldus: „In deze wereld waarin de vlinders leven en de libellen en de verschillende dieren, en waarin de bomen groeien en de wolken drijven; in deze wereld
waarin de mensen de liefde-met-een-kus hebben uitgedacht en liederen en
bloemgeschenken, en waar naast elkaar bestaan de angst en de lach, geboorte
en dood; in deze wereld kan niets 'zomaar' bestaan. Alles heeft er zijn geheime
achtergronden en niets kan hier vreemd en overbodig zijn, omdat alles hier
zijn eigen inhoud en grond heeft"21.
Voor Sytow is het onmogelijk om zo te denken en zich tegelijkertijd te conformeren aan de strakke leefkaders van systemen en ideologieen. Hij wil juist
elke vastheid en alle zekerheden achter zich laten, zo maar wat leven. Hem is
het onbestemde meer verwant, het waarom van een bestaan dat steeds door de
dood wordt overschaduwd; een waarom dat alles ongerand maakt doch tegelijk
tot een katharsis voert. „Intussen was het donkerder geworden, dat wil zeggen:
de zon was al onder gegaan. Men beyond zich in het voorportaal van de avond.
Daarna zou er de nacht zijn. In augustus zijn de nachten donker en dicht, als
het ware zonder hoop op de ochtend. En ineens wilde Sytow niet meer opstaan
van de trappen. Misschien kon iemand het zich inderdaad veroorloven om niet
op te staan wanneer hij daar geen zin in had, terwijl hij eigenlijk wel zou
moeten opstaan? Want er komt een laatste minuut van je leven en dan zul je
jezelf vragen: 'Nou en, broer?' En je zult antwoorden: 'Nou, niets eigenlijk.
Waar ben je nu zo bang voor geweest?' Of: 'Wie weet? Je bent bang geweest.
En dat is dan alles. Je wist er zeker niet goed raad mee en was er niet mee
vertrouwd'. Of: 'Nu, wat heeft het eigenlijk voor zin? Nu is het toch te laat'.
En meer zul je niet als antwoord kunnen verzinnen. En inderdaad, je moet
jezelf dat dikwijls toestaan, ik bedoel: alle regels vergeten. En niet om te doden,
te beledigen of te raven. Neen, neen, enkel om bijvoorbeeld zomaar niet op
te staan van een stoep omdat je op 'haar' wilt wachten. Of neen, misschien
alleen maar wat blijven zitten enkel omdat je nu eenmaal wilt blijven zitten.
En alles is nu zo prachtig. de avond, de bladeren ruisen, er zijn sterren en er
is de stilte . . . . Maar is er dan soms iemand, die inderdaad zou kunnen zeggen
wat er is en waarom het er is? Waarom zit ik bijvoorbeeld hier, in die zuivere,
koude nacht, als een dwaas, met mijn gitaar op de stoep?"
Sytow ontdekt ook dat hij, door het bestaan zo te beleven, niet minder maar
juist meer mens is dan al degenen die zich wel laten vangen in de webben van
21 Joenostj 1, 1966, p. 55.
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het alledaagse: „Ze kijken allemaal op de klok, ze zijn bang om te laat op hun
werk te komen of op een afspraak. Maar ik, ik ga temidden van hen en het is
me wel te moede . . . . Heb achting voor mij! Temidden van jullie leeft en gaat
Sytow met zijn gitaar, vol liefde en vol. andere gevoelens, van u alien houdend
omdat hij sterker en schoner is dan jullie. Laat het voor mijn part desnoods
slechts een moment zo zijn, maar het is er dan tenminste geweest".
Voor Sytow is niet een storingvrij functioneren van het geordende bestel het
belangrijkste, maar het leven zelf in heel zijn spontanelteit en vooral de gewone
menselijke liefde als voornaamste uiting daarvan. „Laten we naar Kljazma
gaan", roept hij in gedachten zijn medemensen toe, „om elkaar daar te omhelzen en samen door het gras te lopen en alles te vergeten! 'Het leven is kort en ik
ken je nog niet' ". En even later, wanneer hij twee geliefden ziet die naar aanleiding van een misverstand tegelijk met hem op een politiebureau worden
ondervraagd: „Sytow keek naar haar, zoals ze daar stond, haar schouders iets
opgetrokken, alsof ze zich over alles verwonderde. Ofschoon eerder degenen
die hen hier ondervroegen, zich zouden moeten verwonderen bij het zien van
hen beiden, zo vol liefde, nergens om schreeuwend en nergens bang voor".
In vergelijking hiermee schijnt Sytow het leven van degenen voor wie het storingvrij functioneren van het geordende bestel blijkbaar wel het belangrijkste
is, een „leven op sterk water", een levend dood-zijn. „Hem werd het plotseling
licht te moede en al het andere leek hem verder van geen belang, toen hij naar
hun tweeen keek en hun sereniteit en hun zwijgen zag ten opzichte van de
strenge wereld; een wereld die klaarblijkelijk wel zo moest zijn, opdat de
stomoxissen22 van allerlei soort rustig in hun spiritus zouden kunnen liggen,
met opgetrokken knieen, en opdat zij niet tezamen met stukken glas naar alle
kanten uiteen zouden spatten"23.
Een groeiend besef van de eenzijdigheid van het geestelijk klimaat waarin men
leeft, — een besef dat in de hier besproken Sovjetliteratuur inderdaad valt aan
te wijzen — zal met name in de Sovjet-Unie zwaar wegen. De officiele ideologie in de Sovjet-Unie, het marxisme, heeft zich immers juist altijd op de 'wetenschappeiijkheid' van haar wereldbeeld beroemd. Nu blijkt echter juist deze
'wetenschappelijkheid' te kort te schieten waar het de totaliteit van het leven
betreft, en daardoor mede schuldig te zijn aan het genoemde eenzijdige geestelijke klimaat. Deze ontdekking moet onmiskenbaar leiden tot een toenemende
relativering van de officiele partijideologie. En dit zal op zijn beurt weer resulteren in een grotere wereldbeschouwelijke openheid; een openheid die althans
voor de toekomst perspectieven inhoudt.

22 Stomoxis is de wetenschappelijke naam van een bepaalde vliegensoort, waarvan Sytow
een exemplaar op sterk water had gezien.
23 Joenostj 1, 1966, p. 61.

Vier verzen van Paul Rodenko
Th. Govaart

De schrijver Paul Rodenko (geboren te Den Haag in 1920) heeft naam gemaakt
als essayist, vertaler (o.a. van 'De twaalf' van Alexander Blok), als bewerker
van oude verhalen (vooral van verhalen uit 'Duizend en een nacht'), als auteur
van een televisiespel en een filmscenario, als samensteller van bloemlezingen en
als dichter.
Kwantitatief is het dichterschap zeer bescheiden: in totaal twee bundels: Gedichten — 1951, State, woedende trompet — 1959, en zelfs geen 'optreden' in
'Poezie in Carre' (1966); kwalitatief is het heel constant en van hoog niveau.
De eerste bundel bestaat uit twee afdelingen ('Kamerpoezie' en 'Arabisch') die
heel tegengesteld van sfeer zijn.
In 'Kamerpoezie' geeft de dichter zelf als 'medespelenden' op: 'jij, ik, de spiegel,
de stoelen, de tafel, het venster, de klok, de deur, de traagheid, het zwijgen'.
Zeif essayist, maait hij met deze opgave van kernwoorden de bespreker heel
wat gras voor de voeten weg; suggereert hij overigens afdoende de 'zondagmiddagsfeer' van de cyclus. Er is verder 'leegte', 'eindeloos' gerekt gesprek,
moeizaam en houterig bewegen als het ware uit de verte gezien, eindeloze
middag, gesprongen snaren, 'de weee diepte van ons samenzijn' en de 'Ewige
Wiederkunft des Gleichen' als een 'verkeerde eeuwigheid'.
Het 'zondagmiddaggevoel' is geen privilege van dichters. Ik denk dat het
alleen de voetbalkijker onbekend is; tenzij het juist de impuls was voor zijn
passieve sportbeoefening. Het is ook al door veel Nederlandse dichters
geversificeerd: het fungeert zelfs vaak als symbool van alles wat het de romanticus onmogelijk schijnt te maken in Nederland te leven. Het is een soort toespitsing van alle door de burgerman ontkende onlustgevoelens door middel van
een hier inheemse, met calvinisme te associeren, zondags-'viering'. Je hoeft er
nog steeds niet voor naar plaatsen alwaar de gemeenteverordening de zondagse
voetbalmatch verbiedt: het 'leeft' (het leeft-levenloos) nog overal.
Los van sport en Spakenburg kan het zondagmiddaggevoel teken worden van
een onvrede die zich over de zeven dagen van de week, over 'uren, dagen,
maanden, jaren', over heel het beleven . van 'la condition humaine' uitstrekt —
het wordt dan de wel der Weltschmerz. Nu is dit Duitse woord voor de een
met laat-achttiende- en negentiende-eeuwse romantiek, voor de ander met ope-
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rette geassocieerd, en Paul Rodenko is een weinig argeloze twintigste-eeuwer.
De romanticus leefde zich argeloos uit of dood in zijn spleen, de operettefabrikant maakt er een verbruiksartikel, de -kijker een licht verdovingsmiddel
van. Een Rodenko doorziet dat allemaal: en ziet er geen brood in. Deze (als
ieder op zijn tijd) aan een doodgelopen schijndialoog en een uitzichtloze herhaling van uitzichtloze zaken overgeleverde burger weet ook wel, dat hij zijn bek
moet houden en naar de voetbal of de teevee moet gaan kijken; en hij hoort
dan 'komt-tijd-komt-raad' te blijven zeggen, tot hij eraan gewend is en eindelijk
begrijpt, dat de 'raad' nooit komen zal en dat ook deze volkswijsheid een platitude is.
Maar wat de dichter van de burger onderscheidt (niet veel meer dan een bijkomend 'tic'-je van god-weet-wat-voor-molen) is de voor de medemens ongevaarlijke en voor hemzelf soms geestes-hygienische gewoonte, hebbelijkheid, drang
'het' op te schrrijven.
Ook hiervan kan hij de betrekkelijke zinloosheid dan weer inzien ('het' zal er
niet anders van worden); hiertegen kan hij opzien (omdat allerlei ellende ab
ovo terug zal komen); hier kan hij tegenaan zitten hangen (vol afkeer van zijn
neiging in zichzelf te wroeten); hieraan zal hij helemaal-tenslotte dan-tochmaar-weer beginnen, wanneer hij zich voldoende 'opgevreten' heeft en de zweer
ten laatste als vanzelf openbreekt.
Dichterschap
Wanneer de slangen van het brein
zich volgevreten hebben aan de dingen,
elke klank zich tot een drein
verlangzaamd heeft,
— herinneringen
drijven stiff als dode beesten
in een gracht;
de spiegel is gedoofd;
de lamp laat zijn gezwollen hoofd
zwaar op de tafel rusten —
neemt de dichter, als een kil lancet,
met tegenzin de pen ter hand:
het blad kijkt hem venijnig met
gelei-gesteelde ogen aan.
Nog aarzelt hij. Het licht
wordt wezenloos als traan;
de stilte staat pal op zijn borst gericht.
Dan krast hij stom de woorden neer
(een woord per uur),
waarin de dingen als een zweer
moeizaam etterend opengaan.

990

Th. Govaart

Dit 'Dichterschap' is het openingsvers van Gedichten, afdeling 'Kamerpoezie'.
— De bundel Stilte, woedende trompet heeft als 'motto', onmiddellijk na de
titelpagina, het gedicht 'Robot poezie'.
In wezen is de schrijver van 'Dichterschap', hoe onthullend of zelf-ontmaskerend het vers ook mag aandoen, toch overgeleverd (gelijk de aloude romanticus)
aan de inspiratie; geen goddelijke beviogenheid meer, geen (ongeneeslijke, maar
toch:) uitverkiezing, maar desalniettemin een dwingende macht van ongrijpbare
aard.
Ook deze a-inspiratie, anti-inspiratie, of perversie van de inspiratie is een 'geestelijke', buiten rationele controle vallende macht die als een 'supernateuroze'
opbloeit uit het puin van een mensenbestaan. Maar, nogmaals: hij (de intellectueel uit de twintigste eeuw) heeft er geen vat op.
Ook deze belevenis moet te rationaliseren, te programmeren en dus te neutraliseren zijn. We bouwen een

Robot poezie
Poezie, wrede machine
Stem Zonder stem, boom
Zonder schaduw: gigantische
Tor, schorpioen poezie
Gepantserde robot van taal —
Leer ons met schavende woorden
Het woekerend vlees van de botten schillen
Leer ons met niipende woorden
De vingers van 't blatend gevoel afknellen
Leer ons met strakke suizende woorden
De stemmige zielsbarriere doorbreken:
Leer ons te leven in 't doodlijk luchtledig
De reine gezichtloze pijn, het vers
Als men in de pepernotentijd naar veeendee gaat, gewapend met enige burgerlijkestand-wetenschap over haar of hem die men met een surprise wil 'verrassen', treft men daar temidden van het gewoel der dichtminco's een rijmrobot
aan, die men slechts door wat knop-indrukken met genoemde personalia hoeft
te programmeren om stante pede een sinterklaasrijm afgeleverd te krijgen tegen
een geldelijke vergoeding die geen de minste geestelijke inspanning rechtvaardigt.
Er is nog een tweede groep mensen die notoir niet tot dichten in staat blijkt te
zijn: het zijn de romantische jongelieden van beiderlei kunne, die gedurende een
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aantal adolescentiejaren uit rozengeur en maneschijn een elixir brouwen, dat
een zekere ontspanning teweeg kan brengen (en op grond daarvan een engelendrank kan zijn), maar een enkele keer ook op een volharding tot drukkens-toe
uitloopt (en dan een duivels-elixir moet heten). De stemmige woorden en
gevoelige beelden die nu laatpuberteitsjargon blijven, maar in evenwichtiger
tijden het beleven van vele volwassenen blijkbaar adequaat konden weergeven,
zouden zonder veel moeite ook 'in kaart' te brengen zijn en moeten dan aan
een andersgeaarde rijmrobot toevertrouwd kunnen worden. Men zou zo de
huiselijke poezie van Tollens, de godvruchtige 'domineespoezie' en in het algemeen het equivalent van de verzamelde werken der 'dichters van fluweel' (die
volgens Lucebert dood moeten, maar dan toch niet verloren hoeven te gaan)
kunnen produceren.
Een dergelijke versmachine lijkt Paul Rodenko in 'Robot poezie' voor ogen te
staan, maar dan een die geprogrammeerd is met zijn woordenschat, met de
'medespelenden' uit 'Kamerpoezie' en hun vele in de 'moderne' levenssfeer rondzwervende verwanten. Het zou dan een 'wrede machine' zijn, die veel klanten
zou afschrikken en die eerder in een anarchistenkelder dan in een warenhuis op
haar plaats zou zijn.
Wanneer we het vers waar het om gaat echter wat beter aankijken merken we
al gauw dat de dichter dichter blijft, en aan zijn robot weer (althans voorlopig;
we leven snel) utopische eisen stelt. Zijn machine is meer dan een dood produkt
van menselijke rationele (en dus in de hand te houden) berekening: zij is ook
'boom', 'tor' en 'schorpioen' — en wat moeilijker is: zij moet ons lets leren wat
wij mensen niet kunnen ('leven in 't doodlijk luchtledig' o.m.). Nu weet ook hij
die van robots en computers niets of weet, dat er nooit meer uit kan komen
dan wat de mens erin heeft gestopt. En dat waar het om gaat: leven met de
wreedheid, met de gevoelloosheid, met de ontluistering en dan in het zuivere
luchtledig, in de ,reinkultur' van de ondergang — en vervolgens vanuit dit
ontvleesde, stootvrije, elektronische brein, vanuit dit ik-loze niet-zijn opnieuw
beginnen. scheppen — poietes, maker, dichter, poeet worden kan de machine
ons he!aas niet leren.
Alsnog is de mens meer dan (maker van) de robot. Hij, en de ,dichter' op toegespitste wijze, denk ik, is altijd weer poietes. Hij hoeft daarvoor niet in een
paradijselijk reservaat te leven, vrij van zondagnamiddagen en ander geestelijk
gespuis; hij kan, hij moet wellicht het leed hebben gekend of nog aan lijf en ziel
ondervinden; het is zelfs mogelijk dat hij denkt dat de negaties hem hebben
vernietigd — maar hij zal steeds, desnoods vanuit een absoluut nulpunt,
opnieuw beginnen, een arabesk trekken, een vlak kleuren, een klank doen aanzwellen, uit het puin een stuk steen overeind trekken en daar een teken in zien;
kortom: minstens geloven aan de hoop op een nieuwe liefde.
Misschien juist hij die geleerd heeft 'te leven in 't doodlijk luchtledig', die gewoon was zich te spiegelen in het zwarte water van illusieloze nadagen — hij
zal toch weer zijn kansen gaan berekenen, wanneer hij maar even het lied heeft
gehoord of een schemer van licht heeft gezien. — Zo Rodenko in het 'Volks-
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liedje' in de tweede afdeling van de bundel, waarvan ,Robot poezie' het motto
was.
Volksliedje
Een ruiter is door het dorp gesprongen
Hij is door het stille dorp gesprongen
Hij is door de stilte gesprongen
Als door een wand van papier
Hij heeft er een lied gezongen
Daarvan zijn de vensters gesprongen
Die broos in het vensterglas stonden
Die rood in het vensterglas stonden
Hij is door de dorpsstraat gedrongen
Als een neger een storm een rapier
En is toen het dorp uitgesprongen
De weg heeft zijn kaken weer toegeklapt
In de heldere bron van de middag
Ziet de stilte verwonderd haar spiegelbeeld
Een wolkje hangt traag in de lucht
Bij een haag ligt geknakt op de grond
Een zonnebloem afgerukt
Door de grillige zweep van een ruiter
De blaadjes staan still en verbaasd
Als een kring van geschrokken kinderen
Een dichter heeft de bloem voorzichtig in de hand genomen
En is het spel van zij-bemint-mij-zijBemint-mij-niet begonnen
Edoch, wij zien niet zo vaak de zwaluwen over het watervlak scheren, er springen niet zoveel ruiters door onze straat, pepernoten strooien we maar een paar
weken in het jaar bij het vallen van de avond, geen liederen, zelfs geen rookbommen doen onze ruiten springen, verwonderde stilte maken we maar hoogstzelden mee (wel stomverwonderd dan), we zijn maar een paar weken per jaar
in gods-vrije-natuur en dan-nog laten we ons slechts bij zeer hoge uitzondering
vereeuwigen terwijl we met bloemblaadjes knopen-staan-te-tellen.
Na de aanvallige leeftijd, lieve lezer, is het met dat verliefd worden ook maar
vreemd gesteld. Het is van een gelukkige inbreuk op een opgedrongen orde, een
gevaarlijke inbreuk op een gevestigde orde geworden en we weten niet meer zo
goed wat we ermee aan moeten. — We zouden, wij-volwassenen-met-opgroeiende-kinderen, jokken als we zeiden dat we nooit meer verliefd waren, maar we
kijken wel uit, we knoeien er wat mokkend en individualistisch mee rond, maar
de moed om er vorm aan te geven, laat staan om er een eerlijke en houdbare
vorm aan te geven in de bestaanswijze die inmiddels ons deel is geworden,
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ontbreekt ons gewoonlijk. Laten we wel wezen: het is ook een 'onmogelijke'
zaak.
De vreemde mensensoort die we dichters noemen of die (zonder dat we hen zo
noemen, zonder dat ze verzen schrijven zelfs) 'ergens' dichters zijn — zij gaan
juist op de onmogelijkheden in.
Ze leven niet alleen op hun ongemak in een 'doodlijk luchtledig', zij kunnen
ook een hele middag spelen met een 'schijfje zee'; zij steken ieder stuk 'eivormig
melancholiet' dat ze op straat zien liggen, in hun zak; zij zijn wekenlang enthousiast wanneer ze ergens een 'witte kui' hebben zien staan en je net ze soms
in 'sandalen van zilvermos' door de straten lopen blazend op 'trompetten van
gentiaan'.
En een heel enkele keer (Poezie in Carre) werkt hun gekkigheid dan aanstekelijk: ook de minister, de kardinaal en de burgemeester krijgen carnaval in-dekop, een margarinefabrikant telt een tientje neer voor een dichtbundel, een
zenuwarts besteedt moeizaam verdiend geld aan een prent van Klee, en hartenheer en ruitenvrouw begeven zich onorthodox op de dansvloer.
— Het kan alleen op een zachte zomeravond, als pa en ma aan de jeugd van de
nog op straat spelende kindertjes gezien hebben, dat ze op moeten passen als ze
niet 'echt oud' willen worden.

Zomeravondval en intocht der kinderen
Nu komt uit ieder oog een koekoek kijken
zwaluwen strooien pepernoten voor de bruid en
de minuscule koorddansers in blauwe tricots buigen
beleefd wanneer ze op hun spinnedraden
elkaar passeren
de burgemeester in zijn bokkewagen
komt met een hoed vol krekels thuis
En eensklaps zijn de straten oud van kinderen
papieren wimpels in hun hart
hun ogen zwitserse horloges
ze zwermen van alle vill windstreken binnen
op lichte sandalen van zilvermos
en blazen een fleurige treurmarsch op
hun kleine trompetten van gentiaan
en stuk voor stuk gaan de vensters aan
in elk komt een ruitenvrouw to staan
een hartenheer of op zijn minst een klaver negen
(de astronomen namelijk zijn tegen)
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En elk der kinderen brengt wat mee
een pries een kippepoot een schillje zee
een olifantenmutsje van satijn
een spiegel met een ster erin een tor een rijm
een witte kui een doekje voor het bloeden
een eivormig stuk melancholiet
een prent van Klee
een moedermoord op vrijersvoeten
een slachtoffer met vlijt gekeeld
een speeldoos die van welles-nietes speelt
Maar daar komt Henk al met de maan
Jo draagt de schaatsen van de nacht
en helemaal achteraan
komt Hannes met een natte spons
en sponst het bord zorgvuldig zwart.
Het leven blijft geen rozengeur en maneschijn, Carolientje; en u, meneer Van
Wijk, hoeft zich echt niet continu als een teenager aan te stellen. Het hart kan
hoogstens even stil staan, leven in een luchtledig kan maar een fractie van een
seconde; andersom: urendurende verliefde hartkloppingen lopen op een infarct
uit en carnaval houdt u op uw leeftijd nauwelijks vier dagen vol.
De dichter balt de belevenissen samen, hij versificeert de diepten en de toppen
van het bestaan, en hij vertelt ons, dat Henk en Jo al weten dat er aan alle
lofzang een eind komt, dat de kleine en de grote kinderen een keer naar bed
moeten, dat het altijd welles en nietes is en dat Hannes op tijd het bord weer
netjes zwart sponst. — Zo moet dat; 66k al om er de volgende keer weer een
leuke tekening op te kunnen zetten.

Theater in Zuid-Nederland
Moeizame groei
Carlos Tindemans

Het seizoen 1966 - 67 in Zuid-Nederland wordt al evenzeer gekarakteriseerd
door het overlijden van twee Vlaamse toneelauteurs als door wat er dit jaar
gepresteerd is. Beiden hebben ze gewerkt en geageerd in functie van een scenische en thematische overtuiging en blijkbaar heeft deze aandacht gehoor gekregen, aangezien ze allebei bij hun dood zijn herdacht als belangrijke personen
in de ontwikkeling van het Zuidnederlandse theater.
Gaston Martens (1883 - 11 mei 1967) kan als een symbool gelden voor ons
huidige theaterbewustzijn, zowel door zijn langdurige en bij een deel van het
publiek ook constante bijval als door de correctie die daar ondertussen toch
wel op aangebracht is. Martens was een natuurlijke uitloper van de 19e-eeuwse
toneelletterkunde. Zijn kenmerken waren een smalle radius aan thematiek, een
bevallige belangstelling voor de gemoedelijk-sentimentele kanten van het geografisch- en sociaal-beperkte leven en de sfeervolle afwisseling van lach en
traan. De bucolische idylle en de dorpse komiek heeft hij deels bewaard, deels
vervangen door een meer welvarend-burgerlijke intimiteit, opgefrist door de
kleine beroering in een welomschreven milieu; tegelijk echter is hij het pittoresk-clowneske van de karikatuur of de folklore trouw gebleven. Een belangrijk moment in zijn schrijfmanier en observatievermogen ligt in de natuurgetrouwe dialoog; het nadeel is echter geweest dat deze flarden realisme schetsmatig bleven, ingelast fragment, zelden functioneel voor typologische personages. Compositie en het organisch integreren van gevat genoteerde figuren in
een doorstromende actie zijn nooit zijn sterke zijde geweest. Inspiratie haalde
het op stijl. Dat verklaart meteen waarom zijn succes lokaal is gebleven; het
feit dat zijn Paradijsvogels ook to Parijs bijval vond en zelfs verfilmd kon
worden, is slechts een bevestiging van het anecdotisch karakter ervan, dat de
buitenlander aantrekkelijk-exotisch voorkomt. De waarde van zijn stukken lag
eenzijdig in de teken- en vertekentechniek die zij van de acteurs eisen en die
een verouderd slag van theaterbesef vertegenwoordigen, overigens sterk schatplichtig aan de tradities van het amateurtoneel. We kunnen bijgevolg veilig
aannemen dat Martens' karikaturale realisme met sterk-emotionele accenten
en reeds nu vergeelde stijlkenmerken het einde betekent van een historische
episode in onze toneelletterkunde, ook al dwalen er links en rechts nog enkele
epigonen van dit goedkope applaustoneel rond. Vast staat echter dat Martens'
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toneel decennia lang steun gezocht en gevonden heeft bij het robuust-psychologische theater dat de stevige voedingsbodem van de Vlaamse acteur en toeschouwer blijft uitmaken.
Herman Teirlinck (1879 - 4 februari 1967) is a.h.w. de antipode van Martens
geweest. Met hem wordt een periode van experimenterend zoeken naar een
nieuwe richting en zin afgesloten, die zowel de toneelletterkundige essentie als
de daarbijhorende uitbeeldingsstijl betreft. Teirlincks belang voor de Zuidnederlandse toneelletterkunde ligt in zijn besliste breuk met dat binnenshuisrealisme a la Martens, in zijn bewuste poging om los te komen uit het particularistisch-regionale en om een gestileerde versie te bereiken van het toevalliguniversele. Scenetechnisch nam hij gretig en behendig de cinematografische
kunstjes van de jaren twintig over. Fundamenteel is zijn subtiel-dogmatische
opvatting — overigens aansluitend bij de opinies van zijn voedstervaders Alain,
Appia en Gordon Craig — dat het literaire aspect van de toneelkunst een
ondergeschikt element moet blijven en dat bijgevolg de auteur dient beschouwd
als slechts een onderdeel (zij het dan ook een zeer belangrijk onderdeel) van
een totale theaterproduktie. Regie, kostumering, belichting, decor, muziek,
choreografie, elk element levert een wezenlijke bijdrage tot het geheel; van
eenzijdig mensentoneel evolueerde het theater naar een artistieke volledigheid
en een autonomie binnen de kunstsector. De retheatralisering van de schouwburg was hem een behoefte en een noodzaak en hij heeft dit pioniersbewustzijn
vruchtbaar uitgedragen in de ambachtelijke sector van de toneelpedagogiek,
al hebben zijn ideeen in het beleid van de schouwburgen zelf, ondanks alle
vrome lippendienst, nog nauwelijks toepassing gevonden.
G. Martens schreef voor een acteurstoneel, H. Teirlinck pleitte voor een regisseurstoneel. Het onderscheid tussen deze twee, veel minder een kwestie van
temperament dan van verhouding tot het medium, is in het Zuidnederlandse
theater nog altijd hoogst actueel. Nu eens krijgt het ene, dan weer het andere
de bovenhand. Boeiend zijn de talrijke pogingen tot zelfaffirmatie van een nu
stilaan ouder wordende groep regisseurs met daarnaast een jonge, maar te
kleine garde die weet waar ze heen wil, ook al zijn momenteel de omstandigheden nog steeds van die aard dat ze door bestel en publiek voortdurend
worden afgeremd. Maar deze vreedzame strijd voltrekt zich onmiskenbaar en
dat houdt toch enige spanning in voor de onmiddellijke toekomst. Persoonlijk
ben ik van mening dat, wil het theater in Zuid-Nederland de weg opgaan naar
een herkenbaar-eigen en nationaal-gefundeerd gezicht, de autarkische dynamiek van de regisseur die de integraliteit van een voorstelling zoekt te bereiken,
voorrang verdient. In logische aansluiting bij deze opinie leek het mij aangewezen dit kritische seizoenoverzicht bewust-eenzijdig op de regieprestaties of
te stemmen.
De opvoering van H. Teirlincks De vertraagde film (NTG-Gent), aanvankelijk
opgezet als een hulde aan een bejaard meester, groeide door Teirlincks overlijden uit tot een herdenking en regisseur Frans Roggen trachtte bijgevolg
zowel de historische verdienste als de huidige waarde ervan uit te drukken.
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De scherpe zwart-wit-contrasten in de kostumering (Octave Landuyt) en de
modern-modieuze balletstilering (choreografe Marina Candael) trokken het
licht- en bewegingsklimaat resoluut in een eigentijds vlak. Dat was ook het
geval met de filmfragmenten, simultaan op drie schermen geprojecteerd, al
moesten die schermen worden geplaatst in een estrademontage die teveel expressionistische herinnering en te weinig directe functie bezat. Erger was dat
deze koel-distantierende stilering van kostuum en beweging slechts als illustratie dienen kon voor het span protagonisten dat een acteerstijl toonde die nergens heen. wou en kon. De snikdroevige kramptonen van C. Boni en de eentonige ongenuanceerdheid van R. Dewilde staken plomp of tegen de soepeldynamische balletten. De pittoreske silhouetten (lantaarnopsteker, de drie
koningen, het wilokswijf) konden deze eruptieve salvo's best dragen, maar het
solistische element in een breektoon van anno zoveel was een blamage. Toegegeven dat Teirlinck zelf zich bier manifesteert als achterhaald. De onbehaaglijke mengeling van boekerig Nederlands met intiem-volkse en dialectische
wendingen is geen efficient idioom, vooral ook niet omdat deze literaire bedoeling te gekunsteld en reeds archaisch uitvalt. Precies door de onvoorwaardelijke
trouw aan het verouderde libretto, dat opvallend adramatisch werkt, demonstreerde Roggen de ouderwetsigheid zowel van het stuk als van zijn eigen aanpak; de stilering bewaarde het historiserend karakter en stond niet in functie
van een bepaalde visie op mens en tijd, zodat het allegorische spel ontaardde in
een oninteressante anecdote.
Deze uiterlijke facetten van Roggens ensceneringsopvatting kwamen ook tot
uiting in Sophokles' Koning Oidipus (NTG-Gent). Het ernstige zoeken naar
een vergelijk tussen psychologische inleving en trouw aan theologisch-heroische
problematiek leverde geen ander stijlbegrip op dan wat via aankleding en
brutaliserend-modernistisch decor kon overgebracht worden. De systematiek
der hieratische rollen bleef gesticulatie en stemmishandeling. Vooral in het
concept wreekte zich de wankele houding van de regisseur; alleen een centrale
visie kan de technische leiding dirigeren, maar het opsnijden van het stuk in
evenzovele solistische momenten bereikte nergens een suggestie van kern en
functie, die een schakel legt van antieke essentie naar een eigentijdse glimp van
revelatie en eerbied toe. Als deze relatie uitblijft, is er echt geen reden om dit
stuk op het repertoire te nemen.
Regisseur Lode Verstraete is een handig vakman die poogt van de twee ruiven
tegelijk te eten, van het acteurs- en van het regisseurstoneel, en dat heeft hij het
eerlijkst blootgegeven in J. Hay's Hebben (KNS-Antwerpen). Het was blijkbaar
de bedoeling een bewustzijnssplitsing bij de toeschouwer te provoceren, zodat
het naturalistische verhaal kon worden doorgetrokken naar actuele motieven en
achtergronden. Het verhaal van de mannenmoord uit maatschappelijke noodzaak plaatste hij in een geometrisch-kil murendecor, met grijswitte tinten
besponsd en aanhoudend door een strakke onpersoonlijke belichting in de
aandacht gehouden. Consequent neutraliseerde Verstraete het emotionele spel
der acteurs en maakte hij het plot tijdelozer en minder afhankelijk van lokale
omstandigheden. Het doorstoten naar actualiteit werd daardoor principieel
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mogelijk, maar het verbindingsteken bleef uit de dramatische actie weg. Ook
de sociologische achtergrond was immers opgegaan in het ongekleurde decor,
zodat er tussen de determinerende voorwaarden en de manier waarop de
mensen in dit stuk zich gedragen, geen direct verband meer bestond en het
thrillergegeven in het abstracte kapsijsde. Natuurlijk moest dan in het programmaboekje worden nageholpen om duidelijk te maken wat er met deze ijlesthetische visie werd bedoeld. De vergissing ligt in de mening, dat een regieontwerp, hoe verantwoord ook, kan volstaan als basis van een vertoning
terwijl de histrionische potentie als nagenoeg bijkomstig wordt verwaarloosd.
Sommige regisseurs bij ons, en lang niet de minst begaafde, menen dat ambachtelijke tekorten vergoed kunnen worden door pientere verklaringen en diepzinnige beschouwingen. 1k dacht dat voor de uitbeelding van een idee nog
altijd instrumentele kundigheid nodig is en niet alleen maar een hooggestemde
programmatiek.
Dezelfde kortsluiting deed zich voor in Molieres De ingebeelde zieke (KNSAntwerpen), regie Walter Tillemans. De gelegenheid om de Belgische actualiteit van onsociale geneesheren via de epiloog in deze vertoning te betrekken,
was te mooi om ze te laten schieten, en van pure pret over deze prikkelende
buitenkans verwaarloosde de regisseur het hoogstnoodzakelijke in uitbeelding,
rolopbouw en efficiency. Het stuk spatte uiteen tot een vulgaire kluchtigheid
waarin ieder acteur zijn bekende hebbelijkheden mocht demonstreren, tot grote
verveling van de toeschouwer, die niet eens de oubollige rijmelvertaling smaken
kon. Ook in H. Claus' Het Goudland (KNS-Antwerpen) bleef een geldige
basis uit en wat er aan oppervlakkige tijdskritiek werd gedebiteerd, verdronk
dan nog in de herhaling van steeds dezelfde bewegingsgolfjes, niet onaardig
om aan te staren maar vlug eentonig en tenslotte saai en buiten de context.
Gelukkig heeft Tillemans ook B. Brechts Leven van Galilel (KNS-Antwerpen)
geregisseerd en dat heeft veel onbehaaglijkheid tijdens dit theaterseizoen goed
gemaakt. De kern van deze regie was de bewuste bedoeling met het theater
een standpunt in te nemen, politiek theater te bedrijven en de problematiek
van de tijd niet uit de weg te gaan. Dit valt principieel bij te treden, aangezien
al te veel regisseurs, die zich helaas gesteund weten door een genietgraag
publiek, doen alsof het theater een absoluut-zuivere kunst is die buiten en
boven alle wereldbeschouwing of moraal of politiek hoort te staan. Vorig
seizoen nog kregen we een Marat-vertoning, als 'schokproduktie' aangekondigd, waarin alle eventuele implicaties netjes verdoezeld werden tot neurotische
esthetica. Dat neemt niet weg dat de onkritische houding waarmee Tillemans
tegenover Brecht als auteur en denker staat, vele gevaren in zich draagt die in
de vertoning tot uitdrukking komen. Brechtadept Tillemans heeft zich ondertussen het Berliner Ensemble-jargon zo eigen gemaakt (waarin termen als
'burgerlijk' en 'reactionair' met hun vulgairmarxistische origine een bedroevende slaafsheid aan een doctrine verraden), dat een persoonlijke relatie tot
zijn theaterobject nog slechts sporadisch een kans maakt.
Zo was er in deze regie niets te bespeuren van de vraag of de Galilei-problematiek in haar gepubliceerde worm (door Brecht immers zelf binnen een
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relatief-beperkte tijd tot driemaal toe omgewerkt) nog volkomen ongewijzigd
kan of mag gebracht worden. Om een voorbeeld te geven: is de verhouding
tussen Kerk en wetenschap nog altijd precies dezelfde als in het stuk wordt
uitgebeeld? Brecht, actualist bij uitstek en precies daarom voortdurend bereid
tot herwerken en verklaren, bekent zelf dat de wetenschappelijke inzichten van
deze tijd geen definitieve resultaten bevatten. Als Galilei bijvoorbeeld in de
passage van de drijvende lichamen Aristoteles weerlegt, wordt dat geen triomf,
omdat hij weet dat ook hij door volgende generaties van wetenschapsmensen
gecorrigeerd zal worden. Bij Tillemans echter is het gevaar van een triomfalistisch-positivistische kortsluiting niet denkbeeldig. 1k dacht dat in het bewustzijnsvlak dit correctief door de regisseur in de vertoning dient te worden
ingebouwd, dat deze gewijzigde mentaliteit ergens moet worden meegespeeld.
Als dat immers niet gebeurt, dan bestaat de kans dat Galilei slechts als een
historisch drama geinterpreteerd wordt, met een thematische inhoud die zijn
rechtstreekse verwijzing naar vandaag kwijt is geraakt en bijgevolg achteloos
kan worden afgewimpeld. Dat zou meteen de veroordeling zowel van het
drama als van de regie betekenen. De open horizon lijkt me bijgevolg een
basisvoorwaarde te zijn, in het voordeel van Brecht bovendien die immers
gekarakteriseerd kan worden als een auteur met historisch-profetische kijk en
tegelijk actuele motivering.
Tillemans maakte het zich trouwens ook op andere ogenblikken naar mijn
smaak te gemakkelijk. De talrijke monniken en kardinalen die in Galilei een
vitale rol vervullen als vertegenwoordigers van het theologische gezag en van
een menselijk-institutionele mentaliteit, worden nooit binnen hun typische
denkwereld geplaatst. Stuk voor stuk waren het kortzichtige, geborneerde
denkdwergjes, aangedikt met een lachwekkende, eenzijdige mimiek, ongetwijfeld zeer efficient in deze opgelegde orientering, maar het resultaat was, dat
Galilei geen tegenspelers had. Ze moesten uitsluitend Tillemans' antikerkelijke
instelling belichamen, nooit de theses en overtuigingen van hun historische
persoonlijkheid modelleren.
Persoonlijkheidsprofiel bezat Luc Philips (Galilei) wel en de menselijke inhoud
van zijn figuur kreeg relief zonder de theoretische basis te beschadigen. Het
overgeemotioneerde van sommige acteurs werd uiteindelijk geen terugvallen
in een naturalistisch genredynamisme, omdat Tillemans in staat bleek alle
emfase op te vangen in een bewust acteren. Het principe van het voortdurend
verbreken der illusie werd slechts met mate toegepast en dan nog niet eens
homogeen (zoals bij de sloganballadenzanger die zich subversief opdofte); de
algemene toon bleek niet onderkoeld maar beheerst-participerend. Bij alle
academisme van Tillemans, niet zonder gevaar voor persoonlijke groei en
evolutie, verdient hij voor deze gelijnde vertoning alle respect. Hij demonstreerde een consequente logica in het bespelen van de scene; hij beperkte zich
niet tot het zo nuttig mogelijk vullen van de beschikbare ruimte, maar hij wist
een gebeuren te verbeelden dat tevens een denkproces is, een merkwaardige
combinatie van de twee werkfactoren die het moderne theater zich veroverd
heeft.
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Voor Jo Dua is het een teleurstellend en labiel seizoen geworden. Aangewezen
op vaudeville-expert Anton Peters voor de rol van Kurt Schwitters, kon Dua
bijna niet anders dan F. Diirrenmatts De Meteoor (KVS-Brussel) naar het
farcicale doen overhellen. Meteen maakte het situatiedrama met metafysische
implicaties slagzij en werd het een happening zonder verrassingen, waarin de
hoofdrol, fors ondersteund door de meeste randfiguren, een knipoogmimiek
etaleerde die nergens thematisch en functioneel werd. Onvergeeflijk was uiteraard dat Dua zich aan iedere interpretatie onttrok en het vreemde stuk in het
luchtledige liet verdwijnen. Een betere, zij het nog matige beurt maakt Dua in
L. Pirandello's Hendrik IV (KNS-Antwerpen). Organisch miste ik node de
complexiteit van de titelfiguur, die door haar mimische geschakeerdheid doorgaans toch enige resonantie van de innerlijke dualiteit brengt. M. Van Zundert
ontnam deze boeiende comediant zijn veelkantigheid en speelde op zuivere
simulatie. Toegegeven moet worden dat de basismotieven gaaf overkwamen
maar, al viel aan het slot eigenlijk ieder metafysisch vraagteken nagenoeg volkomen weg, de vraag blijft gehandhaafd of deze gecompliceerdheid niet levensnoodzakelijk was om iets van Pirandello's preoccupatie in deze vertoning te
redden. Het blijft mij een raadsel waarom Dua zich de uitbeelding zo gemakkelijk maakte, vooral omdat hij in het tweede bedrijf een hallucinant spel met
Hendriks kostuum had opgebouwd waarin deze zich van zijn drapering ontdoet als van zijn huls en onbevangen, keihard, eerlijk-nuchter tegenover zijn
diepste kern staat. Had Dua geen vertrouwen in de mimekundigheid van zijn
speler en gaf hij daarom van meet of aan elke nuancering op, zodat hij het
doorzichtige resultaat kon presenteren als een meesterlijke analyse van een
opzettelijk dupespel?
Van een verblijdende vaardigheid in het oproepen van atmosfeer gaf debutantregisseur Jef Demedts blijk in H. Pinters De Thuiskomst (NTG-Gent). Deze
sterspeler gaf eerlijk toe dat hij zich door de Londense voorstelling had laten
Leiden. Niettemin moest hij dit model te Gent nog waar maken en, ondanks
een toch wel te nadrukkelijke poging tot allegorie in de halleachtige ruimte als
symbool van het universum, slaagde hij erin een koel en voor ons doen gewoon
verrassend underacting-ensemble te bereiken. Wat minder duidelijk bleef, was
de verklarende interpretatie van de fabel en dat tastte de onderlinge relaties
van de handelende personen toch wel aan. Niettemin heeft zich hier een kandidaat gemeld om het al te kleine legioen regisseurs die echt iets mee te delen
hebben, aan te vullen.
Wie definitief afscheid nam uit dit kleine cenakel, was Vic De Ruyter die
E. Albee's Kleine Alice (KVS-Brussel) wel met vele hoge woorden tot een
theologisch geheimschrift verklaarde, maar geen enkel personage tot leven blies
en nergens een vonk van interpretatie wist over te dragen. Nauwelijks gunstiger
lag het bij Walter Eysselinck die A. Millers Heksenjacht (NTG-Gent) tot een
historisch drama veroordeelde. Hier troffen vooral het bejaarde sentiment, de
afgeremde evocatie van massahysterie, de a-peu-pros-contouren der figuren, de
ontoereikende instrumentalisatie van de stemmen, zodat alleen W. Kopers (dominee Hale) in staat was om de evolutie van een denkend en dubbend mens te
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suggereren. Lode Hendrickx stond in W. Shakespeares Othello (KVS-Brussel),
met een marsepeinen Desdemona en een loeiende Othello, aangevuld met een
schaar toegewijde maar nog onvoldragen nieuwelingen, voor een onmogelijke
taak. Persoonlijkheid toonde deze regisseur in het omschrijven van het dramatische motief; Othello's daad werd niet als een vulgaire wraakmoord gezien,
maar als een offer dat zijn motivering krijgt in Afrikaans-rituele impulsen.
Minder gelukkig was echter dat het besluit tot de fatale daad andermaal uit
een primitieve jaloezie voortkwam, zodat eigenliefde en zelfrespect als drijfveren niet eens enige nuancering vermochten aan te brengen. Ondramatisch
kwam mij ook de verantwoording van de actie voor, omdat ik niet de persoon
aan de oorsprong van een gebaar of een tekst zag staan, maar de tekst voorop
hoorde gaan en de persoon mimisch zag invullen wat hem door de auteur
wordt voorgefluisterd. Uit dit principe sproot ook de eenzijdige ontsporing van
Iago voort; als het gebaar slechts illustratie van het woord mag zijn, kan S.
Rouffaer niet meer opbouwen maar na-echoen. Het resultaat was een uniforme
Iago, die als het archetype van een jaloersige fielt de boel wel in brand steekt
maar psychologisch log en monolitisch blijft. Toch mag Hendrickx niet met
alle zonden beladen worden; belangrijker is dat het gezelschap te Brussel
momenteel niet over de noodzakelijke diversiteit beschikt om dit stuk (welk
stuk overigens wel?) geloofwaardig en efficient te bezetten.
Twee gastregisseurs kwamen aan Zuidnederlandse schouwburgen gaaf vakwerk
tonen. Paul Anrieu bouwde B. Brechts Mijnheer Puntila en zijn knecht Matti
(N.T.G.-Gent) op zonder politieke aanhalingstekens en vanuit de typologische
controverse. Politiek spreekt dit volksspel inderdaad een voldoende duidelijke
taal, al snoeide Anrieu de scene van de arbeidsmarkt radicaal weg; overigens
bleek de ontroerende scene van de Finse legenden de meest statische en, vrees
ik, ook de minst efficiente. Anrieu brak met de traditie om een corpulent acteur
als Puntila in te zetten, zodat W. Kopers, een graatmager karakterspeler, zijn
rijpend talent volledig kon ontplooien om de grootgrondbezitter een laaiende
subversiviteit te verlenen, terwijl J. Demedts (Matti), niettegenstaande voorbeeldige schaduwloperij, iets te sterk met opeengeklemde tanden speelde en
proletariaat simuleerde.
Ton Lutz deed P. C. Hoofts Warenar (KNS-Antwerpen) nog eens over, met
een aanstekelijk succes voor L. Philips, die de titelrol met een grauwe instinctiviteit borstelde, afzag van elke poging tot psychologische nuancering, maar een
indrukwekkende mimeshow ten beste gaf. Overigens had ook Lutz nog altijd
moeite met de proloog- en epiloog-taferelen, die wel in de Plautustraditie
passen maar waarmee wij op het ogenblik niet goed weg meer weten. Opvallend was eveneens het feit dat Lutz van een aantal bemoedigend jonge spelers
gedaan kreeg dat zij hun spel zo wisten te wijzigen, dat het bijna onherkenbaar
werd; andermaal werd hiermee bewezen hoe vindingrijk en didactisch Lutz
met het menselijke instrument weet om te gaan, wat ruimschoots de enigszins
trage melancholie vergoedde waarmee hij zich vrij hulpeloos tegenover het
literairhistorische verschijnsel van de Warenar zelf te weer stelde.
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Ik mag de indruk hebben gegeven dat in het regisseurstoneel in Zuid-Nederland
toch wel enige belofte schuilt. Als we ons echter losmaken van de individuele
vertoningen en het globale seizoen overschouwen, dan klinkt het geluid minder
hoopvol. Enerzijds is er de ouderwetse voorkeur van het Vlaamse publiek voor
de grote omhaal, voor de glanssolo die uiteraard nauwelijks een hinder vormt
voor het collectieve regiewerk maar helaas vaak egocentrisch uit het ensemble
valt, zodat het groepsgeheel, waarop een totale regie zich principieel wenst te
richten, in de verdrukking komt. Anderzijds is er de moeilijker te verklaren
omstandigheid dat nagenoeg geen nieuw bloed de regisseursrangen aansterkt,
omdat de directeurs zich liever zonder al te veel risico met de bekende krachten
ophouden. Ben nieuwe generatie (we beschikken nu zelfs over een opleidingsinstituut voor regisseurs!) krijgt moeilijk de kans om te laten zien wat ze eventueel in zich heeft. Voor experimenten is immers geen plaats en geen geld en
uit de kamertheaters komt (op een uitzondering na, Grotowski-fan Franz
Marijnen) geen geluid dat hoognodig het beroepstoneel op moet. Bovendien
is er bij de kritiek nauwelijks enige belangstelling voor de regie aanwezig en, zo
toch, dan meestal eenzijdig voor de uiterlijke aspecten ervan, terwijl een theater
toch maar vitaal kan blijven door de inbreng van innerlijke regie-akkoorden.
Hoe deze impasse, die reeds nu tot artistieke verstarring heeft geleid, te doorbreken, is in het huidige beleid nauwelijks te voorspellen. Het is in ieder geval
meer dan een probleem van namen en richtingen. Het systeem van om de drie
weken een premiere, waarna de continue inspanning afgerond lijkt, zodat een
seizoen uit twaalf aparte mootjes bestaat die onderling niet op elkaar staan
afgestemd, stimuleert weinig dat op gestadige groei en ontwikkeling wijst. Het
zwakke potentieel aan eersterangsacteurs en een vermoeide groep van overal
ingezette regisseurs maken dat de toekomst van het Zuidnederlandse theater
er iets minder gunstig uitziet dan de statistiekjes en overzichten van de directeuren voorhouden te geloven.

Literatuur van Binds
Jan P. Schuyf

Het is eigenlijk een trieste zaak, dat de studie van Oosteuropese bellettrie in
het Westen nog steeds voorbehouden schijnt te zijn aan Kremlinologen, OostEuropakenners of anderszins politiek geschoolden. Zolang men in landen als
Oost-Duitsland en de Sovjet-Unie de schone letteren echter als een wezenlijk
onderdeel van de politiek blijft beschouwen en zolang in het merendeel van de
andere Oosteuropese landen de censuur een onmiskenbaar stempel op de literatuur blijft drukken, kan men gedichten en romans uit de 'socialistische landen' echter alleen in het perspectief van de politiek, van de ideologie of van de
klassestrijd beschouwen. Dat men niettemin niet zelden ook een belangrijke
literaire inbreng kan signaleren geschiedt ondanks de politieke implicaties.
Strijdbare lyriek
Voor de Oostduitse literaire situatie is het kenmerkend, dat er veel meer poezie
dan proza wordt gepubliceerd. Voor een groot deel is dat te verklaren door het
strijdbare karakter van de Oostduitse literatuur. Wanneer het om min of meer
agressieve propaganda gaat, kan men deze gemakkelijker in een kort gedicht
dan in een langere novelle of roman verwezenlijken. Voor de prediking van de
revolutie maakt men liever gebruik van strijdliederen dan van trilogieen. De
revolutionaire literatuur van de communisten kan trouwens reeds op een eerbiedwaardige traditie bogen, niet alleen in de Sovjet-Unie (Majakovskij en
Jesenin), maar ook in Duitsland, waar Brecht, Becher en Tucholsky tot de
klassieke revolutionaire dichters behoren.
Het is bijna vanzelfsprekend, dat de Oostduitsers het recht op de Duitse revolutionaire literaire traditie voor zich opeisen. Men kan echter nauwelijks beweren, dat zij deze erfenis als een reeel uitgangspunt voor hun moderne
revolutionaire poezie gebruiken. Bertolt Brecht heeft eens geschreven:
„Das Chaos ist aufgebraucht.
Es war die beste Zeit . . .".
De grand old man van de Duitse revolutionaire lyriek blijkt een profeet
geweest te zijn. Het revolutionaire élan is verdwenen en daarmee ook de
inspiratiebron voor werkelijk opstandige poezie.
Een drietal Oostduitse dichtbundels die zo ongeveer de poetische balans van
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1966 opmaken, geeft een inzicht in de grauwe poetische werkelijkheid van de
DDR, waarin slechts weinig lichtpunten ontdekt kunnen worden.
Bovenaan de lijst staat een nieuwe bundel van Helmut Preissler, Wege und
Begegnungen1 . Deze eerste plaats verdient Preissler echter niet zozeer vanwege
het poetische gehalte als wel omdat hij in december van het vorig jaar met de
Heinrich Heineprijs geeerd is. Het waarom van deze toekenning heeft al evenmin iets met poezie te maken, maar moet gezocht worden in het feit, dat hij
nu eenmaal sinds enkele jaren Ulbrichts hofdichter nummer een is. De bundel
bestaat uit een inleiding (Unterwegs), twee hoofddelen (Kritische Beschreibung
einiger Mitbiirger en Das kann kein Mensch bestreiten) en een veelzeggend
slotgedicht (Lob der Genossen). Uit de genoemde titels kan men reeds terecht
concluderen, dat Preissler ook in deze bundel weer de lof van de DDR en van
de politieke leiders van zijn land zingt. Het zijn ontegenzeggelijk strijdliederen
— men kan op het ritme marcheren. Zo bij voorbeeld de slotregels van de
bundel:
Wirt, wie das Lob der Genossen
in alien Sprachen erklingt,
wie ihr stetes Bemiihen
Vertrauen und Liebe erringt,
seht, wie die Macht unsrer Einheit
Feinde und Fehler bezwingt,
wie uns mit jedem Tage
Leben besser gelingt.
Werkelijk poezie is het ailerminst, al kan zelfs een leek in de muziek op deze
tekst gemakkelijk een 'strijdende' melodie maken. Voor het officiele Oostduitse
gevoel schrijft Preissler echter wel degelijk grootse verzen: zij kunnen geciteerd
worden op massabijeenkomsten bij de toespraak van een partijfunctionaris.
Meer lichtpunten vindt men in de bundel 79 Songs & Chansons!, waarin
weliswaar Preissler ook weer vertegenwoordigd is, maar welke ook gedichten
bevat van Sarah en Rainer Kirsch, van Peter Hacks (een Westduitser die
indertijd naar Oost-Berlijn trok om bij Brecht in de leer te gaan) en Gunter
Kunert (door Becher ontdekt en later een van de trouwste leerlingen van
Brecht).
Achttien dichters hebben in deze bundel hun verzen gepubliceerd, Gunter
Kunert is ongetwijfeld de meest interessante van hen. In 1961 schreef hij een
kort vers, dat aldus luidde:
Betriibt hOre ich einen Namen aufrufen:
Nicht den meinigen.
Aufatmend
Wire ich einen Namen aufrufen
Nicht den meinigen.
1 Helmut Preissler, Wege und Begegnungen, Verlag Neues Leben, Berlin, 1966, 64 pp.,
MDN 5.20.
2 79 Songs & Chansons. Verlag Neues Leben, Berlin, 1966, 144 pp., MDN 10.80, met 2
grammofoonplaten MDN 24.40.
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Voor de Westeuropese lezer vereist dit vers een exegese. Kunert doelde op zijn
eigen dichtersbestaan. Er werden staatsprijzen uitgereikt, maar de dichter zelf
kwam niet op de lijst voor: hij is er in eerste instantie bedroefd om. Wanneer
hij echter ziet welke dichters wel een prijs krijgen, is hij opgelucht, dat zijn
naam op de lijst ontbreekt. De prijzen worden immers niet verleend omwille
van poetische, maar om politieke kwaliteiten. Het tweede deel van dit vers
heeft nog een andere exegese. Tegelijk met de uitreiking van staatsprijzen (aan
dichters van het genre Preissler), werd in het Oostduitse partijblad Neues
Deutschland felle kritiek geleverd op een aantal Oostduitse schrijvers. Het ging
om Biermann, Hermlin en Stefan Heym. Kunerts naam werd niet genoemd;
ook hierom was de dichter opgelucht.
In genoemde dichtbundel behoort Kunert tot degenen die eenvoudige, a-politieke poezie schrijven, zonder engagement met een systeem, maar wel geengageerd aan 'de ander'. Zijn gedicht Junges Paar an der Ecke heeft bijvoorbeeld
een thematiek die aan Boll doet denken. De laatste twee strofen luiden aldus:
Traum von warmen Kammern und von Betten,
Nicht nur drin zu schlafen und alleen.
Ober den Beton schaun wir nach Statten
Fur die Liebe und wir finden Stein.
Unruh in uns, streifen wir durch Strassen,
Fern der Wildnis und ihr noch nicht fremd.
In den Stadten, gross und ohne Massen,
Warmt uns meistens nur das eigne Hemd.
Kunert behoort nog tot de jonge Oostduitse dichters, zodat ook in de bundel
Auswahl 663 een gedicht van hem is opgenomen.
Dit is een bloemlezing van jonge schrijvers en schrijfsters, Oostduitsers rond
de twintig en dertig jaar, mensen dus die de oorlog nauwelijks hebben meegemaakt en die zich, zo ver hun herinneringen gaan, alleen maar het huidige
Oostduitse bestel kunnen indenken. Ook hierin ontbreekt de politieke poezie
niet, zoals hij voorbeeld het gedicht van Helmut Baierl: Brief an unsere Freunde in Vietnam. De oorlog in Vietnam is trouwens een thema dat meerdere
malen naar voren komt. Naast deze politieke verzen staat echter zo nu en dan
een poetisch juweel. Het beste is wel een gedicht van Frank Horeni, waarvan
hier de eerste en de laatste strofen volgen:
Ich will Euch sagen,
dass niemand das Traumen vergessen soil.
Auch nicht jene,
denen das Wort „iiberlastet"
die Vokabel der Vokabeln ist.
In unseren Hirnen diirfen nicht nur Motoren
denn auch die Geigen der Oistrachs kOnnen einen Strom erzeugen.
3 Auswahl 66. Neue Lyrik - Neue Namen. Verlag Neues Leben, Berlin, 143 pp., MDN 3.90.
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Ich will Euch sagen,
dass auch Raketen Traume waren.
Soll heute ihr Treibstoff, die Poesie, verqualmen?
Ich will Euch sagen,
dass wir beim Traumen
auf Sternen der Erkenntnis landen kOnnen.
Dialectiek van de werkelijkheid
De drie hierboven besproken versbundels zijn ongetvvijfeld representatief voor
de in 1966 gepubliceerde Oostduitse poezie. Zijn zij echter ook representatief
voor de Oostduitse poezie als zodanig? Van Wolf Biermann, de door de politieke leiders van de DDR meest gevreesde schrijver van dit ogenblik, heeft men
vorig jaar nauwelijks iets gehoord. Toch zou hij de enige dichter zijn die de
erfenis van Brecht, Becher en Tucholsky zou kunnen aannemen. Hij heeft zijn
inspiratie altijd gezocht bij Villon, Bellman, Majakovskij en Brecht. Hij is
bovendien een van de weinige Oostduitse marxisten die de werken van Karl
Marx werkelijk gelezen heeft. Anders dan Preissler zingt hij echter niet de lof
van de partij of van de DDR. Evenmin ontvlucht hij de werkelijkheid zoals
Kunert en Horeni, hoe poetisch zij zich ook weten uit to drukken.
Biermann heeft een van zijn verzen de titel gegeven van een boek van Karl
Marx: Ober das Elend der Philosophie. Het laatste deel van dit gedicht luidt
aldus:
Die Theorie — Lob und Schande —
steht nackt und verschamt
auf dem Sockel der Nation,
mit abgeschlagenen Handen,
altjiingferlich und schOn.
Het is de kritiek van een dialecticus, die de dialectische fraseologie op de korrel
neemt, omdat deze in feite de theorie van de praxis scheidt, omdat ze bang is
voor de theorie. Voor Wolf Biermann bestaat er nets afschuwelijkers als het
uitbeelden van een werkelijkheid die in feite niet bestaat: het mooipraten van
de ellende en het verwijzen naar de gelukkige toekomst. Hij wil de antidialectische antinomie tussen de tegenwoordige ellende en de komende apotheose
opheffen en moet daarom zijn lezers geselen, om het even of zij tot de bourgeoisie of tot de partijleiding behoren. De hoop (Ernst Bloch sprak al over
„das Prinzip Hoffnung") is voor Biermann een ernstige realiteit; hij wil die
hoop niet verkwanselen voor een suikerzoete utopie waarnaar de partijleiding
verwijst.
Oh, lasst mich jener sein, der
eurem kiinftigen übermass an Gluck
den bittren Tropfen gibt,
Gewiirz-Gurken, Anchovis,
dass euch die Erdenseligkeit
den Gaumen und das Herz nicht stumpf macht!
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Dat is voor Oostduitse oren echter gevaarlijke poezie, omdat zij te marxistisch is. Wolf Biermann gelooft in de dialectiek van de werkelijkheid en hij is
er van overtuigd, dat alleen een permanente revolutie tot een 'beter leven'
voert. De partij heeft redenen te over om een dergelijke permanente revolutie
te vrezen. Revolutie ontstaat immers slechts onder de dwang van een slechte
situatie. Officieel geldt de Oostduitse situatie echter als ideaal.
Het geval-Biermann toont duidelijk aan hoezeer politiek en dichterschap in de
DDR met elkaar verweven zijn. De naam van Biermann komt in 1966 nauwelijks voor in de Oostduitse tijdschriften en catalogi. De man die geeerd wordt
is Preissler, want hij poetst de werkelijkheid op. De dichters die 'toegelaten'
worden zijn degenen die de werkelijkheid ontvluchten en zich overgeven aan
dromen. De nieuwe poezie in Oost-Duitsland bevindt zich voor een deel nog
ondergronds, een kenmerk overigens van ware revolutionaire dichtkunst.

Kerkbouw op een keerpunt
Frans Van Bladel

Er zijn nooit zoveel kerken gebouwd als tegenwoordig en nooit is de kerkbouw
zo problematisch geweestl . Niemand weet nog hoe een kerk van vandaag voor
morgen er uit moet zien, maar nooit is kerkbouw zo 'in' geweest. Je moet maar
eens horen wat kust- en zondagstoeristen te vertellen hebben over de 'moderne'
kerken die overal oprijzen. Zouden die belangstelling en die crisis niet te verklaren zijn door het min of meer vage bewustzijn dat de manier waarop
mensen kerken bouwen, samenhangt met de wezenlijke vragen welke zij zich
stellen over het bestaan? „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 christendom 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"2.
Wil men in de ontwikkeling van de kerkbouw een antwoord zoeken op al deze
vragen tegelijk, of omgekeerd vanuit al deze vragen de geschiedenis van de
moderne kerkbouw beoordelen en een projectie in de toekomst wagen, dan
kan dat een ambitieuze onderneming lijken. Maar het is, geloof ik, de enige
manier om over het fenomeen van de kerkbouw, zoals trouwens over om het
even welk fenomeen van de menselijke beschaving, iets verstandigs te zeggen
en de ontwikkeling vooruit te helpen. Doet men dat niet, snijdt men m.a.w. het
fenomeen los uit het grote verband van het algemene menselijke bestaan of
laat men de algemene vragen niet organisch groeien vanuit een particulier
fenomeen waarin ze geimpliceerd liggen, dan komt men nooit verder dan tot
het debiteren van eventueel briljante platitudes, zowel over het fenomeen, in
casu de kerkbouw, als over de algemene vragen, in casu de verhouding van
christendom en religie, de zin van cultus en eredienst in een geseculariseerd
bestaan, ja, de verhouding tussen kerk en wereld.
Zowel de discussies over kerkbouw als die over de secularisatie, zoals die bij
1 Cfr. P. Antoine, Is een kerk een sacrale plaats? in Streven, maart 1967, pp. 584 - 594.
2 G. Bekaert, Kerkenbouw op drift, in Streven, april 1965, pp. 633 - 636.
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ons en vooral in Nederland gevoerd worden, zijn vaak van zulke platitudes
niet vrij te pleiten. Is de hoop gefundeerd, dat met het verschijnen van het boek
dat deze bladzijden en de erbij horende illustraties alleen maar even willen
aankondigen, die discussies zich voortaan op een ernstiger niveau gaan bewegen?
In opdracht van Uitgeverij Lannoo is In een of ander huis. Kerkbouw op een
keerpunt geschreven door Geert Bekaert3. De auteur is de lezers van dit tijdschrift, waarvan hij redacteur is voor architectuur en plastische kunsten,
voldoende bekend door de talrijke artikelen die hij bier reeds liet verschijnen.
Lof en aanbeveling zouden dus op zelfverheerlijking kunnen gaan lijken. Laten
we ons dan maar beperken tot een bondige presentatie van de inhoud. Het best
kan dat gebeuren aan de hand van de vragen waarop ik boven reeds gezinspeeld heb en die in het boek achtereenvolgens thematisch behandeld worden.
1. „De eerste vraag die moet gesteld worden, is een theologische. De vraag
naar het kerkgebouw in deze tijd hangt immers samen met de vraag of het
christendom vanuit zijn oorsprong, zijn natuur, zijn traditie vreemd staat
tegenover de evolutie van de moderne tijd of ermee samenvalt". Het eerste
hoofdstuk, 'Zin van het kerkgebouw. Kerkbouw en theologie', is gewijd aan
een diepgaande en boeiende analyse van de dialectiek christendom - religie.
Bekaert gaat uit van de opvallende constatering dat het christendom geen eigen
vorm heeft waarmee het geIdentificeerd kan worden („De specifieke vormelijkheid van het christendom is zijn vormloosheid" — „Allen die het geloof
hadden aangenomen, bezochten dagelijks eensgezind de tempel. Ze braken het
brood in een of ander huis, genoten samen het voedsel in blijdschap en eenvoud van hart" — „Achter en in de schijn van de religie leefde het christendom
een vrij en religieloos bestaan"); hij beschrijft de geschiedenis en de consequenties van de bijna onvermijdelijke sacralisering van het christendom en de
beschaving en de wending naar de wereldlijke religiositeit van de hedendaagse
mens. Geen ogenblik worden in deze analyses de plaats en de rol van de
architectuur uit het oog verloren; de concrete architectuurgeschiedenis blijft de
reele basis waarop hier gedacht wordt, maar ze wordt verbreed en verdiept tot
een theologie en een antropologie. Zoals het christendom slechts religie is in
deze zin, dat het de menselijke werkelijkheid in haar totaliteit en laatste diepte
tot zichzelf helpt komen, zo bestaat de exemplarische rol welke de kerkbouw
in de algemene architectuur te spelen heeft, hierin dat hij „als het prototype
van het nieuwe bouwen, het sacrale monumentalisme van de moderne architectuur doorbreekt en architectuur niets anders laat zijn dan architectuur".
2. „De tweede vraag is een liturgische. Ook als blijkt dat het kerkgebouw zijn
traditionele functie als ordenende factor in de gemeenschap op moet geven,
betekent dit nog niet dat het christendom van alle cultus afziet, zelfs niet van
een specifieke cultusruimte. De vraag blijft dus open naar de verhouding van
3 G. Bekaert, In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt. — Lannoo, Tielt - Den
Haag, 1967, 245 x 215 mm, 232 pp., 182 ill., 350 F, f 25,—.
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kerkbouw tot eredienst, naar een zinvolle uitbouw van een liturgisch programma". Het tweede hoofdstuk, 'Programma van het kerkgebouw. Kerkbouw en
liturgie', gaat uit van de vraag die vanzelf ontstaat uit de analyse van het
seculariseringsproces: is er in het bestaan van de hedendaagse geseculariseerde
mens nog plaats voor een expliciete godsdienstbeoefening, voor cultus en eredienst? Het loopt uit op de conclusie: „Liturgie is, als men ze goed begrijpt,
een van de meest urgente opdrachten van deze tijd". Wil deze opdracht echter
vervuld worden, dan moeten architectuur en liturgie elkaar wet enkele heel
radicale vragen gaan stellen. Het is niet zeker dat kerkenbouwers en liturgisten
in dit hoofdstuk veel pasklare oplossingen zullen vinden. Bekaert laat zich
bewust niet vastzetten op de praktische vragen; zeif schrijft hij: „Voor praktisch aangelegde mensen — en dat zijn de meesten die bij de kerkbouw betrokken zijn hebben deze overwegingen waarschijnlijk meer van een schimmige
utopie dan van een bruikbaar inzicht". Maar de waarde van zijn overwegingen
bestaat, geloof ik, juist in het 'utopisch' karakter en de rustige radicaliteit
ervan. „Abraham vertrok ook zonder te weten waar hij uit zou komen".
3. „Alles wat we tot nu toe gezegd hebben over theologie en liturgie, heeft
slechts waarde in zoverre er de vitale tendensen in herkenbaar zijn van wat er
in de concrete vorm tot uitdrukking komt . De enige reflectie die mogelijk
is, is de reflectie binnen de vorm zeif". Het derde hoofdstuk, 'Beeld van het
kerkgebouw. Kerkbouw en cultuur', onderneemt dan een poging om de vorm
zeif waarin de hedendaagse kerkbouw zich voordoet te analyseren. Terwijl in
de vorige hoofdstukken, uitgaande van de gebouwde vorm, de beweegredenen
van de bouwende mens, zijn beleving van christendom en religie, van sacraliteit
en profaniteit werden onderzocht, worden nu, in een inverse beweging, vanuit
de mens en zijn beleving het bestaan en de verschijning van de architectonische
vorm aan kritiek onderworpen, en meteen wordt een globale geschiedenis geschetst van de moderne kerkbouw, van het begin van deze eeuw tot op ooze
dagen, die ver uitstijgt boven de gebruikelijke opsommingen en beschrijvingen.
In welk perspectief deze 'geschiedenis' staat, moge blijken uit de aan het boek
ontleende commentaarfragmenten bij de hier afgedrukte illustraties.
4. „De verschillende dimensies die in het kerkgebouw moeten samenspelen,
worden nog even verder gecompliceerd door hun historische dimensie, een
aspect dat nu bijzonder actueel is. Concreet geformuleerd: de eigentijdse gestalte wordt telkens weer door de geschiedenis achterhaald en blijkt niet meer
aangepast aan de levende cultusviering. Wat moet er met de verouderde kerken
gebeuren?" In het laatste hoofdstuk wordt kritisch besproken de manier
waarop bestaande kerken aangepast kunnen worden aan de hedendaagse vereisten: „De aanpassing van bestaande kerken wordt bedreigd door hetzelfde
gevaar als de .bouw van nieuwe: in plaats van een antwoord te zijn op een
reele behoefte, is ze meestal te reduceren tot een oppervlakkige vormelijke
aanpassing".
Daarmee zijn we terug bij een helemaal in het begin van het boek geformu-
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leerde overtuiging: „Zonder nog een wezenlijk aandeel te hebben in de opbouw
van de nieuwe beschaving, zal de kerk voortaan (in haar sacraliseringsfase) op
de evolutie van de mensheid achternahinken. Het middel om bij te blijven is de
concessie. Een van die concessies is de moderne kerkelijke kunst".
Ik ben er me heel goed van bewust dat deze summiere presentatie het boek van
Bekaert helemaal niet tot zijn recht laat komen. Het gevaar dreigt dat er niet
veel meer dan wat slogans van overblijven. Juist dat gevaar zal wel gekeerd
worden bij een ernstige lectuur, die verder gaat dan het bekijken van het rijke
illustratiemateriaal. lk ben overigens er nog niet zo direct van overtuigd dat dit
een boek is dat het zal 'halen'. De voornaamste verdienste ervan bestaat
dat het een eerlijke en persoonlijke uitdaging richt zowel aan de theoloog als
aan de architect, zowel aan de liturgist als aan ieder die, zonder direct jets met
kerkbouw of liturgie te maken te hebben, zich in welke sector dan ook bezighoudt met de vormgeving van het bestaan. Deze veelzijdige, interdisciplinaire
benadering heeft haar gevaren: hoe gemakkelijk verklaren wij de overwegingen
van iemand die vanuit een bezinning op zijn eigen vak doorstoot tot het onze,
onontvankelijk! 1k zou het heel jammer vinden als iemand dacht dat hij dat
met dit boek kon doen.
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I. Hoe nauw de formalistische opvatting van de architectuur samenhangt met
het kerkgebouw, ervaart men het bitterst in de kathedraal van Tokio van
Kenzo Tange. Van deze uitzonderlijke geest had men een oorspronkelijke visie
op het kerkgebouw verwacht. Zeker in de situatie waarin en waarvoor hij hier
mocha werken. Als men zich deze opdracht — een rale voorstelling van de
evangelische boodschap in een stud als Tokio, ik spreek dan nog niet van de
ook maar een ogenblik indenkt, dan grenst wat
inwendige beleving ervan
Tange ervan gemaakt heeft aan het ongeloofliike Zijn kathedraal is een
schitterende nonsens die slechts zin heeft als men gelooft dat de mens nog
steeds een absolute behoefte heeft aan tekens van een hem overstijgende sacraliteit.
2. Alexander von Branca roept in zijn recent werk angstwekkend precieze
droombeelden op, waarin men vanzelf middeleeuwse bisschoppen, abten en
ridders ziet evolueren. In Munchen-Fiirstenried bijvoorbeeld heeft hij een
archaisch-monumentale ruimtevorm ontwikkeld van een indrukwekkende statigheid. Een sterke ruimtebeheersing kan men von Branca niet ontzeggen, maar
deze werkt in het luchtledige, is touter theaterdecor voor een toneelspel dat
verloren is gegaan.
3. in de geprefabriceerde kerk van Ottokar Uhl stoot men eindelijk op een
overtuigende realiteitszin in de kerkbouw en treft men een adequate harmonie
aan tussen liturgie en architectuur, die beiden evenzeer als directe levensrealiteiten benaderd warden, zonder nog enige binding aan vooropgezette vormschema's. Men kan ze situeren in de lijn van Schwarz in zoverre ze de daar
ingezette evolutie radicaal doorvoeren en een volledige secularisering van het
kerkgebouw als een vanzelfsprekendheid laten zien, zonder deze nog als een
verworvenheid te hoeven demonstreren. De poetische kracht van deze ruimte
schuilt in de structurele opbouw zelf, met merobuizensysteem, wanden in
gasbetonelementen en dak in plexikoepels.
4. Zoals voor O. Uhl heeft ook voor M. Dessauvage kerken bouwen geen
enkele bijzondere betekenis meer. Een huis of een kerk, het maakt geen verschil. Als zij op het gebied van de kerkbouw enige verdienste hebben, dan ligt
deze uitsluitend in de onvooringenomenheid waarmee zij dit programma aanpakken. Door te weigeren het kerkgebouw als iets bijzonders te beschouwen,
hebben zij het helemaal losgemaakt uit zijn atavistische bindingen, om het
opnieuw zijn echte plaats te geven in de religieuze bouwtraditie van de mensen,
m.a.w. om het een authentieke expressie te laten zijn van de religiositeit van
vandaag. In de St.-Dozef te Willebroek is de architectuur niet alleen zelf vrij,
ze maakt ook de liturgie vrij. Ze maakt ze tot een menselijke gebeurtenis, die
zo is omschreven, dat ze direct beleefbaar is en toch ook helemaal open blifit
op de toekomst. De architectuur stelt hier aan de liturgie geen enkele andere
eis meer dan die van een eenvoudige, waarachtige menselijkheid en tegenover
de liturgie eist ze voor zichzelf eenzelfde vriiheid op.

1.
2.
3.
4.

kenzo tange, katedraal tokio
alexander von branca,st mathias, mOnchen - fOrstenried
ottokar uhl, prototype geprefabriceerde kerk, wien
marc dessauvage, st jozef, willebroek
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De 'nieuwe spelling'
Waiter Couvreur

Spellingwijziging wordt zelden op gejuich onthaald. Wie met een bepaalde
spelling is vertrouwd, ziet deze ongaarne gewijzigd. Ook rondom de voorstellen, vervat in het Rapport van de Belgisch-Nederlandse Commissie voor de
Spelling van de Bastaardwoorden, zijn uiteenlopende reakties losgekomen.
Onderwijskringen in Belgie en Nederland staan veelal positief tegenover de
nieuwe regeling. Het bereiken van een eenheidsspelling voor de bastaardwoorden en de schrapping van de verbindingsletter n helpen heel wat moeilijkheden
de wereld uit en worden daarom door de meeste onderwijsmensen als winstpunten begroet. Men betreurt zelfs, dat de kommissie niet verder mocht of
heeft willen gaan.
Daartegenover staat, dat de voorstellen der kommissie bij een deel van de
maatschappij ernstige tegenstand ontmoeten. Zoals in het verleden zijn het
vooral literatoren, die hun allergie voor de 'nieuwe spelling' in vaak emotioneel
geladen artikels afreageren. Na enkele weken is vrijwel alles gezegd, wat voor
of tegen de nieuwe regeling kan worden aangevoerd. In deze bijdrage wil ik
mij hoofdzakelijk tot de negatieve kritiek beperken.
De critici van het spellingrapport gronden hun verzet op de volgende overwegingen: 1. De spelling verandert te vaak; 2. de voorgestelde regeling is te ingrijpend en 3. niet konsekwent; 4. de kommissie is haar opdracht te buiten gegaan.
Omgekeerd (5) zijn er vooruitstrevenden, die de regeling der kommissie juist
niet vergaand genoeg achten.
1. De spelling verandert te vaak
Velen zijn wrevelig, omdat dit de derde 'nieuwe spelling' in een kwart eeuw
zou zijn, terwiji de Fransen en de Engelsen van spellinghervorming verschoond
blijven. Het voorbeeld is wel erg slecht gekozen. De Franse en Engelse spelling
zijn zo erbarmelijk gebrekkig, dat bijna iedereen tegen de officiele schrijfwijze
zondigt. Aan een vereenvoudiging van de Franse en Engelse spelling, die zonder
een radikale omspitting van het woordbeeld niet mogelijk is, wordt sinds jaren
ernstig gewerkt1 . Wel deinst men telkens terug voor de gevolgen. De zo geroem1 Einde 1964 heeft een Franse staatskommissie voor de vereenvoudiging van de spelling
voorgesteld o.a. ph, rh, th en y te vervangen door f, r, t en i (filosofie, rumatisme, teologie,
tifus) en voor de uitspraak overtollige lettertekens drastisch op te ruimen (contable voor
comptable).
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de vastheid van de Franse en Engelse spelling is uitsluitend het gevolg van hun
volstrekte ondoelmatigheid. Daarentegen is aanpassing van het woordbeeld
bij een vergaand fonologische spelling zoals de Nederlandse steeds mogelijk.
Het verwijt van de zoveelste 'nieuwe spelling' is trouwens niet helemaal rechtmatig. De voorgestelde regeling is hoofdzakelijk slechts een afsluiting van de
spelling-1946. In dit jaar heeft een Belgisch-Nederlandse staatskommissie (de
eerste gemengde kommissie in de bijna twee eeuwen oude spellingkwestie)
regels opgesteld voor de schrijfwijze van ee/ e, oo/ o en sch/ s en daarbij een
aantal punten onopgelost gelaten, o.a. de schrijfwijze van de bastaardwoorden
en van de tussenklanken n en s, waarvan de regeling aan de Belgisch-Nederlandse kommissie-Van Haeringen (de zg. Woordenlijstkommissie) werd opgedragen. Bedachtzaam progressief te werk gaande heeft deze kommissie voor
de letters en letterverbindingen c/k, qu/ kw, x/ks, th/ t, ae/ e en -iseren/ -izeren
in bastaardwoorden een regeling uitgewerkt die het mogelijk maakt deze fonemen en foneemverbindingen zowel konservatief-traditioneel (c, qu, x, th, ae,
-iseren) als progressief-vernederlandst (k, kw, ks, t, e, -izeren) te spellen, doorgaans met voorkeur voor de eerste schrijfwijze. Op dit punt heeft de Woordenlijstkommissie het bestaande gebruik (dat door De Vries en Te Winkel en de
latere bewerkers van de officiele Woordenlijst voor de Spelling van de Nederlandse Taal volkomen was genegeerd) erkend en in elk geval het bewijs geleverd, dat ze oog had voor de spellingrealiteit. Radikaal is de Woordenlijstkommissie geweest ten aanzien van de verbindingen ph en rh, die door f en r
werden vervangen (biografie, reuma). Daarentegen heeft de Woordenlijstkommissie qu, on en y voor gesproken k, oe en i(e) onaangetast gelaten, behalve in enkele (veelal) fakultatieve spellingen: goeverneur, kiet (naast quitte),
cilinder. Vergeleken bij De Vries en Te Winkel brachten de voorstellen van de
kommissie met betrekking tot de tussenklanken n en s een aanzienlijke vereenvoudiging, zonder daarom alle moeilijkheden uit de weg te ruimen. Gepubliceerd in 1954, werden de regels der kommissie met de daarbij horende Woordenlijst van de Nederlandse Taal kort daarop in beide landen ambtelijk ingevoerd.
Ofschoon de keuze tussen voorkeur- en toegelaten spelling aan de Noordnederlandse usus heette te beantwoorden, was het naast elkaar bestaan van
twee schrijfwijzen voor een en hetzelfde woord ook voor de Nederlandse taalgebruiker een doorn in het oog. Het regende weldra klachten, toen bleek dat
het vrijwel onmogelijk was korrekt Nederlands te spellen zonder telkens de
Woordenlijst (het groene boekje!) op te slaan. Het Vlaamse kommissielid Prof.
Pauwels schreef een nuttige Toelichting bij de nieuwe Woordenlijst van de
Nederlandse Taal (1954), waarin men kan nagaan welke woorden uitsluitend
met c of k of bij voorkeur met c en k worden gespeld en evenzo voor de overige
gevallen met dubbele schrijfwijze. Al door haar omvang (ruim zeven blz. met
dubbelvormen) bewijst deze handleiding de praktische onhanteerbaarheid van
de Noordnederlandse ususregel.
Zo mogelijk nog minder bevredigend was de regeling ten aanzien van de
verbindingsletter n, waar de juiste onderscheiding tussen b.v. schoenendoos
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(Van Dale) en hoededoos, bessenjenever en bessesap, kreeftenvangst en forellevangst, wespennest en muizenest stof levert voor scherpzinnige hersengymnastiek.
De felle tegenstand die op de invoering van de Woordenlijst-1954 volgde, noopte de beide regeringen ertoe al in 1955 een Belgisch-Nederlandse kommissie
voor de spelling van de bastaardwoorden (de eerste Bastaardwoordenkommissie) met de vaststelling van een eenvormige schrijfwijze voor de dubbelvormen van de Woordenlijst te belasten. Twee jaar later werd dezelfde opdracht
verstrekt aan de Woordenlijstkommissie zelf, die in 1958 een vrij progressieve
regeling opstelde voor de c/k, qu/kw of k en ae/e, terwijl ze de h in de verbinding th schrapte en voor de overige dubbelvormen de „als enig toegestane
c.q. voorkeurspelling van de Woordenlijst" voorschreef. Gemelde regeling, die
slechts door een geringe meerderheid in de kommissie was onderschreven, werd
door de Vaste Kommissies van Advies inzake de Schrijfwijze van de Nederlandse
Taal in beide landen verworpen en is daarom nooit tot uitvoering gekomen.
In regeringskringen was men de overtuiging toegedaan, dat een herziening van
de Woordenlijst nauwelijks vier jaar na zijn invoering nog voorbarig was.
Voor het onderwijs in Nederland (niet in Belgie!) werd de vrijheid gelaten de
progressieve spelling toe te passen. Men nam zich voor de ontwikkeling
van de spelling der bastaardwoorden bij het onderwijs en in de maatschappij te volgen en na verloop van tien jaar zou „de schrijfwijze van de
bastaardwoorden opnieuw aan de orde (worden) gesteld, met de (progressieve)
voorstellen van de meerderheid der Woordenlijstcommissie als uitgangspunt"
(aldus de nota van de Nederlandse Vaste Kommissie van Advies).
De gestelde termijn van tien jaar is thans bijna verstreken. Inmiddels hadden
de beide regeringen in mei 1963 aan een tweede Bastaardwoordenkommissie
(de huidige) de taak opgedragen een spelling van de bastaardwoorden zonder
keuzemogelijkheid, met een zo konsekwent mogelijke opzet in fonologische zin
en een zo ver mogelijk gaande vernederlandsing te ontwerpen. De opdracht aan
deze kommissie verstrekt was beduidend ruimer dan die van de eerste. Doordat
de beperking tot de dubbelvormen van de Woordenlijst verviel, had de kommissie nu de vrijheid om voor alle letters en letterverbindingen in bastaardwoorden
een regeling te treffen. Ook lag het in de lijn van haar opdracht, dat de kommissie, voor de noodzaak van een grondige herziening van de Woordenlijst1954 geplaatst, de schrijfwijze van de tussenklanken (met instemming van de
Belgische en Nederlandse ministers) in haar onderzoek zou betrekken. Deze
materie valt immers buiten de spellingswet in Nederland (m.a.w. is wettelijk
regelbaar bij maatregel van bestuur) en heeft eveneens tot de taak van de
Woordenlijstkommissie behoord.
Na tweeentwintig werkvergaderingen van telkens twee of drie dagen is de kommissie in mei 1966 met haar spellingvoorstellen gereedgekomen. Haar rapport
dat door de Vaste Kommissies van Advies in Nederland en Belgie over het
geheel gekomen gunstig werd beoordeeld, werd op 28 februari 1967 door de
beide ministers openbaar gemaakt. Op de keper beschouwd zijn de vooropgestelde regels derhalve geen 'nieuwe spelling', doch slechts de nadere uitwer.
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king van in 1946 niet geregelde onderdelen van de spellingwijziging. De kommissie vertrouwt, dat deze regeling definitief is, zodat verdere aanpassingen
overbodig zijn of in elk geval jaren zullen uitblijven. Spellingverandering, zelfs
op ondergeschikte punten, mag niet te vaak gebeuren. Zeker niet in Vlaanderen, waar het Nederlands nog steeds in een taalstrijd is gewikkeld.
2. De voorgestelde regeling is te ingriipend
Ofschoon de kommissie zich duidelijk tegen elke vorm van radikalisme heeft
afgezet, wordt haar door konservatieven een te grote progressiviteit verweten.
Critici beweren, dat haar voorstellen een radikale breuk met het verleden en
een verarming van de taal zouden betekenen. Het laatste verwijt mist elke
grond en getuigt van een voislagen onbegrip in de verhouding taal : spelling.
Spellingwijziging betreft uitsluitend de schriftelijke weergave der taal, niet de
taal zelf, zodat spellingverandering nooit taalverminkend kan werken.
Wat de breuk met de traditie betreft, die door een samenraapsel van nieuwe
woordbeelden uit het spellingrapport wordt 'geillustreerd', het volstaat een
willekeurige tekst in de spelling-1954 volgens de regels van de kommissie om te
spellen om zich van het tegendeel te vergewissen. Het totale spellingbeeld
wordt door de regeling van de kommissie niet noemenswaardig gewijzigd. De
als karikatuur van de nieuwe regels bedoelde ingezonden persstukken (waarbij
doorlopend groteske schrijfwijzen van eigen vinding op de kommissie worden
afgeschoven) geven een opzettelijk vertekend beeld van de werkelijkheid.
De voorgestelde hervormingen betreffen hoofdzakelijk de letters en letterverbindingen ael e, 40/ ee, ou/ oe, y/ c/k, c/s, qu/ kw of k, cc/ ks, s/ z, thlt en
x/ ks. Voor gesproken k wordt k (voorheen k, c en qu), voor gesproken s wordt
s (voorheen s en c) en voor gesproken z wordt z (voorheen z en s) geschreven,
terwijl niet gesproken h uit het woordbeeld verdwijnt.
Alleen de vervanging van c door k vindt genade in de ogen van 'soepele'
konservatieven. De rest oordelen zij volstrekt uit den boze.
Wie dan toch aanstoot neemt aan de vervanging van c door k (of s naar gelang
van de uitspraak), bedenke dat talloze Latijns-Franse c's al eeuwen geleden
door een Nederlandse k werden vervangen. Zijn kaart, kalk, kapitaal, klerk,
koers, kompas, kroon, sekte enz. minder duidelijk door hun k? Door het opnemen in de Woordenlijst-1954 van toegelaten k-vormen voor de meeste c-woorden heeft de Woordenlijstkommissie zelf de weg tot vernederlandsing van de
Latijns-Franse c gebaand.
Hetzelfde geldt van qu/ kw of k en x/ ks. Wie heeft nog enig bezwaar tegen
kwaliteit, kwantiteit, kwestie (zestig jaar geleden nog veelal qualiteit, quantiteit,
quaestie), sekse en tekst?
Ook voor de vervanging van c door s en ou door oe zijn voldoende voorbeelden uit het verleden aan te wijzen: porselein, sieren2, singel; groep, proef, soep,
toer, troep enz. Vgl. ook siment bij Vondel en sirkel bij Hooft voor cement en
2 Geen leenwoord.
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cirkel. Prof. Van Werveke beweert geen behoefte te hebben aan de vernederlandsing van citroen tot sitroen. Maar waarom dan wel sigaar van Sp. cigarro?
In abdiseren, fabriseren, kompliseren, konvoseren, provoseren, vaseren, karsinoom enz. bevordert het nieuwe woordbeeld de juiste uitspraak. De Vlaamse
uitgever De Bock maakt zich druk over de diskrepantie tussen sentimeter en
het symbool cm, doch vergeet dat een dergelijke tegenstelling tussen scheikundige symbolen en hun Nederlandse benaming al lang bestaat (Au: goud, Fe:
ijzer). Zal men wegens Ph de schrijfwijze fosfor (1954) naar phosphor terugdraaien?
Waarom zou de overgang van hymne naar himne lastiger zijn dan die van
rhythme en tyran naar ritme en tiran in 1954? Men kijkt vreemd op van etwie
voor etui. Maar was piipetuitje dan zoveel overzichtelijker? Men staart zich
blind op logies voor logisch naast het zelfstandig naamwoord logies, doch
vergeet dat woorden niet buiten hun kontekst worden gelezen. Wie toch verwart regent met regent, bedelen met bedelen, kantelen met kantelen, negeren
met negeren in een geschreven kontekst?
Als pronkstuk der kommissiespelling en schrikaanjagende boeman voor gekultiveerde Nederlanders en zowat alle Vlamingen moet het nieuwe woordbeeld
odeklonje dienst doen. Alweer een 'vervlaamste spelling', protesteren verontwaardigde Noordnederlanders, onbekend met het feit, dat zelfs minder ontwikkelden in Vlaanderen dit woord op zijn Frans in Brie stukken uitspreken. Wie
behoefte heeft aan deze uitspraak, schrijve rustig eau de cologne, zoals carter
naast karter. Door alleen odeklonje (waarmee vgl. trouwens lodderein van
l'eau de la reine) en karter in de nieuwe Woordelijst op te nemen, geeft de
kommissie te kennen, dat dit de vernederlandste vormen (ook in de uitspraak
van beschaafden) zijn. Het staat echter iedereen vrij van zijn kennis van de
vreemde taal (of zijn afkeer voor de gangbare noordelijke uitspraak odeklonje)
te doen blijken door deze woorden verder volgens de Franse of Engelse schrijfwijze te spellen.
De spelling der kommissie geeft de doodsteek aan de vreemde ae, c, q, th, x en
y. In hun emotionele verdwazing gewagen literatoren op drift en balorige konservatieven van een uitbening, een barbaarse slooppartij, een striptease van het
alfabet, ja zelfs van een versjofeling van de schrijftaal. Hetzelfde heeft men in
1934 aan Marchant verweten. Nu kraait er geen haan meer naar. Nochtans was
de schrapping van de buigings-n en de aftakeling van het naamwoordelijk
geslacht, waaraan zo menig konservatief van nu in 1954 flink heeft meegedaan,
een groter slooppartij, niet alleen van de spelling, doch ook en vooral van de
eeuwenoude schrijftaal. In een rustig en goed doordacht artikel in Neerlandia
1967, pp. 39 - 42 (het beste stuk dat tot nog toe tegen het spellingrapport werd
geschreven), prijkt een afbeelding van Mathijs de Vries met het veelzeggende
onderschrift „Wat zou prof. De Vries er van gezegd hebben?". Met ervan
(aldus het groene boekje) bedoelt de konservatieve schrijver de voorgestelde
regeling van de Bastaardwoordenkommissie. Maar wat zou Mathijs de Vries
wel gezegd hebben van de afbraak van het naamwoordelijk geslacht en de
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naamvals-n? Voor Nederlands sprekenden bezuiden de Moerdijk en in VlaamsBelgie is het nog altijd veel 'erger' commissie door hij of zijn te vervangen dan
dit woord overeenkomstig de uitspraak met k te schrijven.
De vernederlandsing van de schrijfwijze der bastaardwoorden, aldus de critici,
plaatst het Nederlands buiten de Europese taal- en kultuurgemeenschap. Arme
Nederlandse taal, die alleen met enkele lettertekens aan de bronnen der westerse beschaving vastzit! Geldt dit misschien ook van het Italiaans en het Spaans
met hun uiterst progressieve spelling van Griekse kultuurwoorden? Wie de
band met de oude kultuur meet aan de spelling, komt hierbij tot de onverwachte
vaststelling, dat het Italiaans met agiografia, bibliografia, bibliotheca, enciclopedia, inno (hymne), mitologia, psicologia, sessuologia, teatro naast eigennamen als Bacco (Bacchus), Ciro (Cyrus), Ercole (Hercules), Ettore (Hector),
Geova (Jahwe(h)), Gesu Cristo (Jezus Christus), Giovenale (Juvenalis), Giugurta (Jugurtha), Lutero (Luther), Omero (Homerus), Orazio (Horatius), Senofonte (Xenophon), Tucidide (Thucydides) en plaatsnamen als Atene, Egitto,
Ellade, Gerusalemme, Micene, Olimpo, Termopili, Tiro verder van het Grieks,
Latijn enz. zou verwijderd staan dan het Nederlands (zelfs in progressieve spelling).
In het Zweeds werd al in 1801 de schrijfwijze der leenwoorden aan die der
inheemse woorden aangepast. Het Deens en vooral het Noors, in mindere mate
ook het Duits vertonen dezelfde ontwikkeling. Zelfs het Frans doktert moeizaam aan de omspelling van Engelse leenwoorden (stoc of stok voor stock).
Volgens sommige critici is het uit de tijd „te proberen internationale woorden
te vernederlandsen". De kommissie sloeg dus blijkbaar de bal mis, toen ze het
'internationaal herkenbare' douane door doeane verving. Bekrompen Angelsaksers die hiervoor customs gebruiken, om van het Duitse Zoll niet te spreken.
Blijkbaar reikt het internationalisme van sommige Noordnederlandse critici
niet verder dan de Sjans Elisees.
De bekende Noordnederlandse neerlandicus Dr. Kruyskamp, die hartstochtelijk
tegen is, noemt het een maskerade Franse woordbeelden als bureau, cadeau,
café en chauffeur tot buro, kado, kafee en sjofeur te willen vernederlandsen.
Is het niet veeleer een anachronistische verkleedpartij deze woorden, die tot de
taalschat van elk zesjarig kind behoren, in een verouderd Frans spellingkleed
te laten voortleven? Gesteld dat de Franse spelling zou vereenvoudigd worden,
zal men dan de Nederlandse woorden van Franse herkomst aan de nieuwe
Franse schrijfwijze aanpassen? Dezelfde criticus geraakt wel heel erg van de
wijs, wanneer hij aan de Vlaamse pers verklaart gehoord te hebben, dat bij
aanvaarding van de voorstellen der kommissie de hogere kringen in Vlaanderen
liever Frans zullen spreken. Alsof deze kringen 'onder de vigeur' van De Vries
en Te Winkel wel bereid waren de landstaal te spreken!
Ernstiger is de kritiek ten aanzien van internationale technisch-wetenschappelijke vaktermen van Grieks-Latijnse makelij (cadmium, cyaan, thermodynamiCa), waarvan de aan Bode talen ontleende schrijfwijze kans op onveranderlijkheid biedt. De kommissie heeft wel degelijk het bezwaar van een omspelling
van dergelijke woorden gevoeld en „acht het mogelijk, dat sommige beoefe-
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naren van de wetenschap in hun wetenschappelijke publikaties aan de officieel
niet meer erkende spelling zullen vasthouden, daarmede te kennen gevende dat
zij deel willen hebben aan hun internationale vaktaal" (blz. 6 van het rapport).
Het gebruik van een wetenschappelijke, op internationaal patroon gevormde
schrijfwijze bij deze woorden staat op een lijn met dat van een internationale
transskriptie van by. Slavische, Indische en Afrikaanse eigennamen in wetenschappelijke publikaties (Cechov, Siva, Bantu) naast de voor het gewone
Nederlandse taalgebruik geldende vernederlandste Tsjechov, Sjiva, Bantoe.
Geheel anders liggen de verhoudingen bij bureau, cadeau, café, chauffeur en
douane, die tot de dagelijkse omgangstaal behoren en trouwens niet eens internationaal zijn. Omspelling van deze woorden betekent bovendien geen breuk
met een 'eeuwenoude traditie'.
Sommige critici (waaronder de Vlaamse ondervoorzitter van de BSP) ontraden
met klem de vernederlandsing van Franse bastaardwoorden, omdat hierdoor
het aanleren van het Frans zal bemoeilijkt worden. Arme kindertjes, jammert
men, die op de lagere school sjoieur leren schrijven en zodra ze Frans leren,
moeten omschakelen naar chauffeur. Alsof de Nederlandse spelling moet dienen om later gemakkelijker Frans, Latijn en Grieks te leren! Zonderlinge
pedagogen, die de paarden achter de wagen spannen.
In de Belgische Senaat, waar voor- en tegenstanders van de nieuwe regeling de
degens kruisten, uitte de heer Smets (BSP) de vrees, dat „de nieuwe spelling
der bastaardwoorden een verwijdering zal tot stand brengen tussen onze twee
taalgemeenschappen"! Deze kolder herinnert levendig aan de Westvlaamse
kanunnik De Foere, die in januari 1844 de Belgische Kamer bezwoer de gedeeltelijk vernederlandste spelling-Bormans niet te aanvaarden, daar anders
met de Hollandse schrijfwijze ook het orangisme en het protestantisme Belgie
zouden binnensluipen.
Weer anderen betreuren, dat met de vernederlandsing van het woordbeeld het
gevoel voor de etymologische samenhang met vreemde talen zal verloren gaan.
Welk nut heeft het voor de gewone taalgebruiker te weten, dat cadeau aan het
Frans is ontleend? De verdere oorsprong van dit woord zal hem vermoedelijk
toch wel ontgaan. De meeste Vlamingen spreken cacao drielettergrepig (zoals
in het Frans) uit. Ter bevordering van de juiste uitspraak zal men de omspelling van cacao tot kakou alleen maar toejuichen. Hiervoor zal men de Spaanse
spelling cacao gaarne prijsgeven en zich over de oorsprong van dit woord uit
Azteeks cacaua(tl) verder geen kopzorgen maken.
Anderen noemen het nieuwe spellingbeeld ongewoon en daarom 'lelijk'. De
ervaring der laatste spellingherziening heeft geleerd, dat de lezer vlug aan het
nieuwe woordbeeld went. Is het naast elkaar voorkomen van Nederlands
gespelde inheemse woorden en van in hun vreemde schrijfwijze nagenoeg onveranderde bastaardwoorden niet veel opvallender en ongewoner door de uiteenlopende schrijfwijze van dezelfde spraakklanken? Het verschil tussen bastaarden inheemse woorden is taalkundig grotendeels (en voor de gewone taalgebruiker steeds) irreeel. Waarom dan nog langer een verschillende maatstaf bij de
spelling van een zelfde klank in bastaard- en inheemse woorden aanleggen?
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Treffend is het taai voortleven van verouderde argumenten uit het spellingdebat. Herhaaldelijk verplaatst ons de kritiek der tegenstanders naar de aanvangsjaren van de spelling-De Vries en Te Winkel, nu honderd jaar geleden.
In zijn Grondbeginselen der Nederlandsche Spelling van 1863 noemde Te
Winkel de vernederlandste schrijfwijze van bastaardwoorden een „mystificatie,
strijdig met de etymologie en den goeden smaak". Zo was kwantiteit volgens
hem een „plompe, smakelooze schrijfwijze". Een spelling advokaat en prokureur
achtte Te Winkel onaanvaardbaar, omdat „die woorden persoonen uit den
aanzienlijken stand aanduiden" en „reeds de goede smaak de spelling N.N.,
Advocaat en Procureur eischt". Geldt dit misschien ook voor acrobaat, voorkeurspelling voor akrobaat? Ook nu verwijten literatoren en ingekapselde spellingpedanten de kommissie met dinee en soepee de schrijfwijze te demokratiseren en „de taal naar de proleet te brengen". Wie maar enigszins met de
geschiedenis van de Nederlandse spelling is vertrouwd, weet dat ondanks de
eerder konservatieve houding van Siegenbeek (1804) de vernederlandste schrijfwijze der bastaardwoorden in de eerste helft der XIXe eeuw (en al eerder) in
Nederland een ruime toepassing vond. Getuige de Nederlandsche Akademie
van Wetenschappen (1851), J. H. Alberdingk Thyms Over de Spelling van de
Bastaardwoorden in 't Nederduitsch (1843), de spelling van Busken Huet,
Allard Pierson e.a., die als kultuurdragers heus niet hoeven onder te doen voor
onze hedendaagse spreekbuizen van de klassieke beschaving. De Vries en Te
Winkel hebben deze tendens naar vernederlandsing slechts tijdelijk kunnen
afremmen. Al in de negentiger jaren stak de reaktie het hoofd op met Kollewijn, hierin gevolgd door de meest gezaghebbende taalkundigen in Noord en
Zuid (waaronder de Nederlandse romanist Salverda de Grave), doch evenzeer
bestreden door schrijvers, journalisten en beati possidentes van de gevestigde
schrijfwijze. Men kan betreuren, dat de huidige spellingregeling een postume
overwinning is van Kollewijn, maar dit doet geen afbreuk aan het gezonde
beginsel, dat de spelling zich zoveel mogelijk bij de beschaafde uitspraak
behoeft aan te sluiten en dat het blijven voortschrijven van ingeburgerde leenwoorden op de wijze van de taal van herkomst op zijn minst een misplaatst
anachronisme is. Door de vernederlandsing der bastaardwoorden te bevorderen heeft de kommissie de 'scheve' lijn van het groene boekje 'recht' getrokken
en brengt zij de logische afsluiting van de in 1954 officieel ingeslagen nieuwe
koers.
Belachelijk is het verwijt van enghartig taalnationalisme, alsof de Vlaamse
leden der kommissie uit afkeer voor het Frans de vernederlandsing van Franse
bastaardwoorden aan hun Nederlandse collega's zouden hebben opgedrongen,
terwijl men de Engelse bastaardwoorden zou hebben ontzien. „Flamingante
drijverij van Vlaamse taalmaniakken", „Nederlands onder het Vlaamse juk
gekromd", jammeren opgewonden Hollanders, wie het blijkbaar ontgaat, dat de
Vereniging voor wetenschappelijke Spelling, die merendeels uit Noordnederlanders bestaat, een nog veel drastischer vernederlandsing van de schrijfwijze
der bastaardwoorden bepleit. Dat de Franse pers in Belgie met dezelfde onzin
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pronkt, wekt geen verbazing, wel dat 'nuchtere' Noordnederlanders dergelijke
nonsens verkopen.
De afwijkende behandeling van Franse en Engelse bastaardwoorden door de
kommissie is uitsluitend het gevolg van de verschillende positie waarin deze
woorden verkeren. De Franse ontleningen zijn ouder en vaak volkomen (ook
qua uitspraak) ingeburgerd, zodat alleen de veel geprezen goede smaak en het
gevoel voor de etymologie hun aanpassing aan de Nederlandse schrijfwijze in
de weg staan. De Engelse leenwoorden daarentegen zijn veel jonger en bewaren
nog grotendeels hun vreemde uitspraak, die vernederlandsing van het woordbeeld uitsluit. Franse leenwoorden met onnederlandse fonemen laat de kommissie om dezelfde reden ongemoeid (nuance, peignoir). De invloed van het
Frans op de Nederlandse standaardtaal is thans veel geringer dan die van het
Engels, zodat de vernederlandsing van de bestaande Franse bastaardwoorden
een periode in de ontwikkeling van de Nederlandse woordenschat afsluit.
Al met al heeft de kommissie een veertigtal Engelse leenwoorden in de spelling
vernederlandst, waaronder bebie, freem, grok, keek, kooks, overal (overall),
piknik, ponnie (pony), reel, resen, tenk, trem, trenen, ten dele in aansluiting op
de Woordenlijst-1954. Van freem, keek en resen bestaan afleidingen en flexievormen in het Nederlands: freempie, keekje, reeste en gereest, Wie voor deze
woorden uitsluitend een Engelse schrijfwijze frame, cake en racen aanvaardt,
moet ook konsekwent framepje, cakeje, racete, geracet blijven spellen en veroordeelt door deze hybridische spellinggedrochten zichzelf.
3. De voorgestelde regeling is niet konsekwent
Ernstiger lijkt het verwijt van inkonsekwentie bij de vernederlandsing van
bastaardwoorden. Waarom by. boederen naast boudoir en kamoeflage naast
journalist? Men bedenke dat de kommissie vaste regels voor de vernederlandsing der bastaardwoorden heeft uitgewerkt en dat ook de gevallen van nietvernederlandsing behoorlijk zijn verantwoord. De kommissie heeft de omspelling van de als zj gesproken j (en g) verworpen en was dus wel genoodzaakt in
journalist de ou to handhaven met het oog op de juiste uitspraak. In de regel
verhinderen naast dubbele uitspraakmogelijkheden (auto, restaurant) ook gehandhaafde vreemde spellingbeelden (ch voor sj; g en j voor zj; oi) en vreemde
meervoudsvormen (collo, colli) de vernederlandsing van het woordbeeld. Voor
het produktieve formans -ge werd een uitzondering gemaakt, omdat anders
de gelijkvormigheid van kamoeflage en kamoefleren verbroken wordt. Hetzelfde geldt van elektricien en rezervoir niettegenstaande hun Franse -cien en
oi naast en wegens elektries en rezerveren.
De voorstellen van de kommissie zijn geen willekeurig samenraapsel van lukraak gekozen spellingwijzigingen, doch een afgerond stelsel van samenhangende regels, dat in de toekomst als richtlijn voor het omspellen van nieuw ingeburgerde leenwoorden dienst kan doen. In dit opzicht verdient de regeling van
de kommissie ongetwijfeld de voorkeur boven die van Kollewijn, die voor de
schrijfwijze van bastaardwoorden veelal slechts incidentele wijzigingen voor-
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stelde. Zoals elk systeem voeren ook de nieuwe regels tot enkele op het eerste
gezicht schokkende woordbeelden: sinies voor cynisch, sezarisme voor caesarisme, sezuur voor caesuur (waarmee vgl. echter D. Zasaropapismus, Ziisur).
Wie de spelling van het grondwoord over die van de afleiding wil laten beslissen, moet ook benedictijn en dominicaan naast Benedictus en Dominicus
blijven spellen, wat gelet op de bekendheid en frekwentie van deze woorden
stellig 'erger' is dan sezarisme, waarvan de betekenis volkomen losstaat van de
eigennaam Caesar. De kommissie heeft het voor- en nadeel van een strakke
toepassing van haar regels zorgvuldig overwogen. Uitzonderingen op de regel
zijn didaktisch alleen verantwoord bij kategorieen van voorvoegsels en woordeinden (bv. circum-; -cee, -cide), niet bij losstaande woorden, omdat hierdoor
de regel ontwricht en waardeloos wordt. Het nadeel van het ongewone woordbeeld wordt trouwens door de grote winst van de verkregen eenvormigheid en
eenheid bij de spelling van bastaardwoorden ruimschoots opgevangen.
4. De kommissie is haar opdracht te buiten gegaan
Tenslotte verwijt men de kommissie, dat zij met het voorschrijven van zeen,
knien, tans, tuis, deren (voor deern) en toren (voor toorn) de perken van haar
opdracht heeft overschreden. Het stellen van regels voor de meervoudsvormen
op -een (voor -eeen) en -ien (voor -i(e)en) in bastaardwoorden noopte de kommissie ingevolge het fonologische beginsel tot een konsekwente toepassing van
dezelfde regel op Nederlandse woordeinden (zeen zoals ideen, knien zoals
kolonien, melodien). De weglating van de h in tans en tuis is het gevolg van de
algehele schrapping van h in de verbinding th in bastaardwoorden (tee voor
thee, waarvan de h etymologisch ongegrond is).
Voor de dubbel gespelde woordeinden -aren/ aarn (lantaren, lantaarn) en
-oren/ oorn heeft de kommissie de eerste schrijfwijze veralgemeend. Wie tegen
Gods toren aankijkt, kan de frekwentie van deze spelling in het WNT nagaan.
Wie huiverig is voor ideen, melodien, knien, zij verwezen naar Multatuli's
ldeen, Huets Literarische Fantasien en Kritieken en de spellingen moskeen,
sakristien, knien volgens Weiland. Zelfs deren voor deern is Alberdingk Thym
uit de pen gevloeid.
Ook op deze punten werd de opdracht van de kommissie door de beide ministers achteraf uitgebreid.
S. De voorstellen van de kommissie zijn niet vergaand genoeg
Van radikaal progressieve zijde, met name door de Vereniging voor wetenschappelijke Spelling wordt aan de kommissie een te grote omzichtigheid bij
het volbrengen van haar taak ten laste gelegd. Zo had de VWS gaarne gezien,
dat de kommissie ook de schrijfwijze ie/i in inheemse en bastaardwoorden
(giter zoals liter), die van ei/ ij, ou/ au, van de onduidelijke klinker in -ig en
die van de als sj uitgesproken ch en van de als zj uitgesproken g en I in
bastaardwoorden alsook de spelling der werkwoordsvormen in haar regeling
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had betrokken. Tegen de door de VWS op deze punten noodzakelijk geachte
vereenvoudiging heeft de kommissie dit overwegende bezwaar, dat algehele
aanvaarding van de voorstellen der VWS het bestaande woordbeeld te zeer
aantast. De kommissie, die het midden houdt tussen konservatisme en radikalisme, wenst geen stortvloed van nieuwigheden op de spelling te laten neerkomen, waardoor de afstand met het onmiddellijk verleden te groot en de
'kontinuiteit van het schriftbeeld' inderdaad 'verstoord' zou worden.
Mocht het evenwel blijken, dat aan de kommissie van hogerhand een ruimere
opdracht wordt verstrekt, dan is deze wel bereid een en ander uit de verlanglijst der progressieven alsnog te overwegen.
***

Zullen de voorstellen der kommissie de gewenste spellingrust brengen? Het
antwoord op deze vraag hangt niet alleen of van de praktische bruikbaarheid
van de voorgestelde regeling, doch ook van de houding van maatschappij,
onderwijskringen en regering t.o.v. de hervormingsdrift van radikale spellingvereenvoudigers, die beweren met de voorstellen van de kommissie geen vrede
te hebben.
Of zal de minister voor de Nederlandse Kultuur het oor lenen aan de konservatieve reaktie, waarvan de Gentse hoogleraren en akademieleden Lambrechts
en Van Werveke de belangrijkste vertegenwoordigers zijn?
In de Senaat heeft Prof. Lambrechts, die beweerde 'sine ira et studio' te
spreken, verklaard „het debat op een hoger plan te plaatsen dan dit gekozen
door de linguisten, die blijkbaar jets nodig hebben, zoals de kinderen" en „nu
eenmaal jets moeten hebben om zich mee te amuseren" (Beknopt Verslag en
Parlementaire Handelingen). Prof. Lambrechts deelde mede het rapport niet
volledig te hebben gelezen, „want na 25 biz. heb ik me kwaad gemaakt".
Sprekers spellingdeskundigheid moge inmiddels blijken uit zijn beweringen, dat
„talen naar elkaar moeten toegroeien" (?) en dat het „een gevaar (is) vreemde
woorden los te maken van de taal tot dewelke zij historisch, grammatikaal en
struktureel behoren". Met vreemde woorden bedoelt spreker kennelijk bastaardwoorden. Nu zijn bastaardwoorden juist die leenwoorden, die alleen nog
historisch met de taal van herkomst zijn verbonden, doch zich overigens als
oorspronkelijk Nederlandse woorden gedragen, afleidingen met affixen enz.
vertonen. Res loquitur miras, cum quis fervescit in iras.
De afdeling Letteren van de Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren
en Schone Kunsten van Belgie (waarbij van Belgie het Franse de Belgique
vertaalt!) heeft een motie uitgegeven, waarin de voorgestelde spelling der bastaardwoorden 'onaanvaardbaar' wordt genoemd, omdat zij „veel verder gaat
dan wat nodig is om een einde te maken aan de heersende verwarring" en
„deze verwarring nog zou vergroten". Het wachten is nu op het deskundig
verslag, dat deze akademie en de Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (gelukkig niet van Belgie) aan de minister zullen uitbrengen. Terloops
zij opgemerkt, dat de Nederlandse Akademie van Wetenschappen het interim-
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rapport van de Bastaardwoordenkommissie in oktober 1964 lang niet ongunstig
heeft beoordeeld.
Mochten onverhoopt de konservatieven het pleit winnen en de voorgestelde
regeling door de beide regeringen worden verworpen, dan blijven de narigheden van de dubbelvormen van de WoordenNst-1954 en hiermede de spellingonrust voortbestaan. Afschaffing van deze dubbelvormen door alleen de
progressieve schrijfwijze van de Woordenlijst-1954 te erkennen, lost de ter zake
bestaande moeilijkheden slechts ten dele op. Er zijn namelijk een groot aantal
bastaardwoorden, die in de Woordenlijst-1954 uitsluitend met c, cc, qu, s, y
enz. worden geschreven en thans bezwaarlijk in hun konservatieve spelling
naast de overige progressief met k, ks, kw, z, i enz. gespelde woorden kunnen
gehandhaafd blijven. Het 'terugdraaien van de voorkeur' is een luiheidsoplossing, die nog minder progressief zou zijn dan de in 1958 door de Woordenlijstkommissie voorgestelde regeling.
Evenmin verdedigbaar is een mogelijk voorstel van konservatieve zijde om een
groot aantal bastaardwoorden op grond van hun technisch-wetenschappelijke
gebruikssfeer of hun internationaal karakter a priori van vernederlandsing uit
te sluiten. Het gebruik van technisch-wetenschappelijke termen blijft niet beperkt tot wetenschappelijke vakkringen. Een aantal ervan wordt ook door niet
wetenschappelijk geschoolden, technici en zelfs gewone vaklui, gebruikt. Universitair en nijverheidsonderwijs maken gebruik van dezelfde terminologie.
Wat technisch-wetenschappelijk of internationaal is, kan ieder voor zichzelf
proberen uit te maken, maar twee schrijvers en een zelfde schrijver op verschillende tijdsstippen zullen het nooit eens zijn over deze merendeels willekeurige
onderscheiding. Zelfs mocht een lijst van zodanige bastaardwoorden kunnen
worden gekonstrueerd, dan is de didaktische bruikbaarheid ervan nihil. Niemand toch zal kunnen onthouden welke formeel niet gekenmerkte woorden
technisch-wetenschappelijk of internationaal en daarom in de vreemde schrijfwijze taboe zijn. In de praktijk komt dit voorstel neer op een incidenteel vernederlandsen van de overige bastaardwoorden, met als onvermijdelijk gevolg:
vergroting van het aantal spellingwillekeurigheden en volmaakte spellingchaos.
Spellingonrust is voor Vlaanderen noodlottig. Vlaamse taalleraars kunnen hun
tijd veel nuttiger besteden aan het aanleren van het juiste taalgebruik (ook van
bastaardwoorden) in plaats van uren te verspillen aan het inprenten van fosside spellingelementen in bastaardwoorden. Vlamingen verwijten wel vaker en
terecht aan Hollanders hun pedante voorkeur voor Franse (en Engelse) bastaardwoorden. Dat ook het Zuiden in dit opzicht niet vrijuitgaat, bewijzen
Vlaamse taaldwaasheden als Generale Bankmaatschappii (voor Algemene), Internationaal M a r i t i e m Agentschap (voor Scheepvaart-), rekonversie (voor omschakeling), Wapenmuseum van Liege (op een Belgische
postzegel) enz. Deze taalbastaardij te bevechten is alleszins gewichtiger dan
zich op te winden over 'sjofeurs met odeklonje' en 'keek etende bebies'.

Polities overzicht
Internationaal

Midden Oosten
In de tweede helft van de afgelopen maand kwam voor de vierde maal in de
twee decennia van het bestaan van Israel de crisis rond dit land in een acuut
stadium. De eerste moeilijkheden vielen samen met de stichting van de staat
in 1948, toen de Arabische Liga een poging deed Israel onmiddellijk te vernietigen; dit mislukte echter behalve door het krachtig verweer der Israeliers door
de verregaande onenigheid tussen de leden der Liga. Er kwam spoedig een
wapenstilstand tot stand, die echter telkens weer werd geschonden. Van een
dezer schendingen maakte Israel nog in 1948 gebruik voor een militaire actie,
waarbij het de Negev-woestijn op Egypte veroverde en zo in het Zuiden reikte
tot de golf van Akaba. Deze nederlagen hebben de Arabische landen niet vergeten en zij gebruikten de grote massa Arabische vluchtelingen uit Israel om de
haat tegen dit land levendig te houden. Gebrek aan onderlinge samenwerking
belette hen echter meer te doen dan grote woorden te gebruiken en voortdurende grensschendingen te plegen, waarbij overigens ook Israel zich niet
onbetuigd liet.
Toen in 1956 Egypte een poging deed om de golf van. Akaba of te sluiten voor
Israelische schepen, reageerde Israel na een overeenkomst met Frankrijk en
Engeland, die tegen Egypte wensten op te treden naar aanleiding van de Suezkwestie, bliksemsnel, maar moest het veroverde gebied, te weten Gaza en een
strook langs de golf van Akaba, weer ontruimen onder druk van de Sovjet
Unie en de Verenigde Staten. Voordelig voor Israel was het, dat — in ruil voor
deze ontruiming — de doorgang door de straat van Tiran en de golf van
Akaba naar de Israelische haven Eilath vrij werd verklaard en het zo een
directe verbinding kreeg met Oost-Afrika en met Zuid-Oost-Azie. Een V.N.vredesmacht ging proberen de partijen te scheiden, maar alle pogingen reeds
voor 1956 en verder daarna ondernomen om vrede tussen de Arabische landen
en Israel tot stand te brengen mislukten.
In de laatste tijd — vooral nadat Syrie in 1966 een veiligheidspact met Egypte
had gesloten — namen de incidenten langs de Syrisch-Israelische grens in
aantal en hevigheid toe. Syrie wenste om verschillende redenen een harder
optreden tegen Tel Aviv en probeerde Israel te verleiden tot represailles om zo
Nasser te dwingen te hulp te komen. Dit is nu inderdaad gelukt. Op 18 mei
eiste Nasser plotseling, dat de V.N.-vredesmacht, die in de Gaza-strook en in
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het Zuiden van het Sinai-schiereiland op Egyptisch grondgebied gelegerd was,
zou worden teruggetrokken. Oe Thant gaf hier bijna onmiddellijk gevolg aan
— een besluit dat van talrijke zijden hevig werd bekritiseerd — en Egyptische
troepen namen de plaats in der V.N.-militairen. Dit betekende, dat Egypte de
straat van Tiran, toegang tot de golf van Akaba, beheerste en afsloot voor
aanvoer naar Israel. Daar dit land de toegang tot de haven van Eilath van
vitale betekenis acht, nam het maatregelen ter verdediging van zijn rechten in
dit gebied en er was niet veel meer nodig voor een gewapend conflict met alle
gevolgen van dien.
Op initiatief van Denemarken en Canada werd de Veiligheidsraad bijeengeroepen, maar deze raakte al spoedig in een impasse, niet door een gevreesd
Russisch veto, maar door het feit, dat zes leden zelfs weigerden over te gaan
tot intern beraad over een ontwerp-resolutie. Een Frans initiatief voor een
conferentie van de Grote Vier ontmoette bij de Verenigde Staten, Engeland en
zelfs bij Egypte sympathie; de Sovjet Unie had na een week nog niet geantwoord, hetgeen als een afwijzing werd beschouwd; inderdaad verklaarde zij
niet met de Verenigde Staten aan een conferentietafel te kunnen gaan zitten,
maar kort daarna kwam het bericht, dat zij toch wel voor het Franse plan
voelde mits de besprekingen niet op topniveau werden gehouden. Ook Egypte
heeft toen gevraagd om een spoedbijeenkomst van de Veiligheidsraad, maar
ook nu is men na enkele vergaderingen nog altijd niet tot een akkoord gekomen1.
Intussen tekenen de partijen zich langzaam duidelijk af. Israel, dat uiterst
kalm reageerde op alle dreigementen en — evenals trouwens Egypte — elk
incident tracht te vermijden, weet zich geruggesteund door de Verenigde
Staten, die opkomen voor de onaantastbaarheid van de huidige grenzen van
alle landen in het Midden Oosten en voor de vrije toegang tot de golf van
Akaba; Engeland en de meeste westerse landen delen dit standpunt. Frankrijk
neemt een strikt neutrale houding aan om zo voor beide partijen als eventueel
bemiddelaar aanvaardbaar te blijven. Egypte, dat blijkbaar niet zelf de eerste
oorlogshandeling wil stellen, maar liever ziet, dat de tegenpartij dit doet, wordt
gesteund door de Sovjet Unie, door enkele niet-gebonden staten b.v. India en
door alle andere Arabische staten.
Tot zover is alles vrij makkelijk vast te stellen. Moeilijker is het antwoord op
de vraag waarom deze plotselinge crisis in het Midden Oosten juist nu is ontstaan. Als het juist is, dat Nasser na zijn defensief verdrag met Syrie vorig jaar
getracht heeft een matigende invloed op Damascus uit te oefenen, waarom
heeft hij dan nu deze houding laten varen? Men acht het mogelijk, dat Nassers
aanvankelijk gematigd optreden een gevolg was van het feit, dat de opbouw
van zijn leger en luchtmacht — met Russische hulp en door Duitse technici —
nog niet voltooid was; tengevolge van deze houding zag hij echter zijn prestige
in de Arabische wereld dalen en daarmee de kansen van zijn tegenstanders in
de strijd om de leiding in de Arabische wereld groeien. In zekere zin zou hij
1 Op het ogenblik dat dit artikel geschreven werd, was het 'staakt het vuren' en het verdere
verloop van de crisis nog onbekend.
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dan door Syrie, dat om binnenlandse politieke en economische redenen een
uitlaat voor de ontevredenheid van zijn bevolking zocht in agressie tegen
Israel, gedwongen zijn geweest zijn activiteiten te bespoedigen om zo zijn
positie te handhaven. Het lijkt er op, dat hij hierin slaagt. Onmiddellijk kreeg
hij — zoals te verwachten was — steun van de meeste Arabische staten; men.
was meer benieuwd naar de houding van de Arabische tegenstanders van
Nasser, n.l. Saoedi-Arabie, Jordanie en Tunesie. Maar ook deze waren omwille
van hun prestige wel verplicht om mee te doen in de actie tegen Israel en
koning Hoessein van Jordanie moest zelfs om zijn troon te redden en zich
vrij te pleiten van de beschuldiging een handlanger van het Amerikaanse imperialisme te zijn zo ver gaan, dat hij zich plotseling verzoende met of beter:
overleverde aan zijn aartsvijand Nasser en voor vijf jaren een defensie-verdrag
sloot met Egypte, tengevolge waarvan de positie van Israel weer moeilijker is
geworden. Jordanie vormt in het Arabische haat-tegen-Israel-koor geen tegenwicht tegen Egypte, maar hopenlijk hebben belangrijker figuren als Feisal van
Saoedi-Arabie en Bourguiba van Tunesie meer gezag in deze kringen en kunnen zij de driestheid van Nasser enigszins afremmen.
Ook Nasser weet echter hoe groot de meningsverschillen zijn binnen de Arabische wereld; hij weet, dat een belangrijk deel van zijn leger in Yemen een regelrechte oorlog voert tegen Saoedi-Arabische troepen; hij weet ook, dat telkens
wanneer in het verleden zijn ster steeg, zijn eigen bondgenoten weer bang
werden voor een te grote Egyptische macht. Hij moet er derhalve tamelijk
zeker van zijn geweest, dat hij deze keer een zeer grote kans op een beslissend
succes zou hebben en dat kon alleen het geval zijn, als hij van buiten af gesteund werd. In dit licht bezien kregen enkele gebeurtenissen van de laatste
maanden een andere betekenis.
Allereerst werd gewezen op het onverwachte bezoek van Gromyko, minister
van buitenlandse zaken van de Sovjet Unie, einde maart aan Cairo. Nam men
toen aan, dat er gesproken was over de kwesties Aden en Yemen en dat er een
poging was gedaan om het non-proliferatie verdrag, waarover de Sovjet Unie
en de Verenigde Staten onderhandelden, aannemelijk te maken voor Egypte,
nu vraagt men zich af of er bij die gelegenheid ook niet over Israel is gesproken
en of de Sovjet Unie toen Nasser tot op zekere hoogte heeft aangespoord tot
zijn huidige optreden. Men wijst verder op een rede van de Sovjet-partijleider,
Brezjnew, op het congres van Oost-Europese communistische partijen in april.
in Tsjecho-Slowakije, waarin hij pleitte voor terugtrekken van de Amerikaanse
zesde vloot uit de Middellandse Zee. Zoals in 1956 het plotselinge Israelische
optreden plaats had na geheime afspraken tussen Israel enerzijds en Frankrijk
en Engeland anderzijds, zo meent men nu, dat er geheime afspraken zouden
zijn tussen Egypte en de Sovjet Unie.
Moskou zou deze kwestie willen gebruiken om de Verenigde Staten in moeilijkheden te brengen. De crisis in het Midden Oosten zou Washington dwingen
zich uit te spreken voor Israel, hetgeen een slechte indruk zou maken in alle
Arabische landen en de positie van Moskou hier zou versterken; een dreigend
conflict hier zou de Sovjet Unie kunnen gebruiken om de Verenigde Staten te
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dwingen om in Vietnam — waar de oorlog weer verder uitgebreid is door aanvallen van Amerikaanse en Zuid-Vietnamese troepen in de neutrale zone tussen
Noord- en Zuid-Vietnam, vanwaaruit voortdurend door de Vietcong en
Noord-Vietnamese troepen aanvallen werden gedaan op Amerikaanse bases —
tegemoet te komen aan de verlangens van Moskou; en tevens zou het na het
Russische echec in Cuba in 1962 een soort revanche kunnen zijn voor de Sovjet
Unie. Men gelooft niet, dat Rusland of wie dan ook bier oorlog wit, maar het
gevaar bestaat, dat de zaak uit de hand loopt; Israel noch Egypte kunnen zich
de weelde veroorloven lange tijd tot de tanden gewapend werkeloos tegenover
elkaar te staan. Mogelijk komt het nog tot een compromis, maar wie slaagt er

in in deze gebalkaniseerde gebieden de oorzaken van de moeilijkheden weg te
nemen en de verschillende Staten er toe te brengen gezamenlijk hun economische
en sociale toestand te verbeteren? De Israeliers zouden de Arabieren hierbij
goede diensten kunnen bewijzen.
Europa
De Franse president is bezorgd, heel erg bezorgd voor de toekomst van Europa
en tevens over het lot van Engeland. In zijn bezorgdheid voor dit „grote, zo
prachtig begaafde yolk" gaat hij zelfs zo ver, dat hij zou kunnen fungeren als
leider van de groep binnen de Engelse Labour, die zich verzet tegen Wilsons
plan opnieuw aansluiting te zoeken bij de EEG; of dit mogelijk is voor een
Fransman staat te bezien, maar een honoris causa zit er wel in.
Deze bezorgdheid bleek duidelijk uit de monoloog, die de Gaulle 16 mei, kort
na het officiele Engelse verzoek om toetreding hield in de vorm van een persconferentie. Zij was intussen nog vergroot doordat het Engelse verzoek onmiddellijk was gevolgd door een dergelijk verzoek van Ierland en Denemarken en
door de aankondiging, dat ook Noorwegen en Zweden er ernstig over dachten
om in een of andere vorm om aansluiting te verzoeken.
President de Gaulle praatte breed uit over alle financiele, economische —
speciaal op het gebied van de landbouw — en politieke consequenties van een
toetreding van Engeland voor dit land en somde niet alleen op wat de oppositie
in Engeland reeds had gezegd, maar zei nog eens wat Wilson reeds herhaald
had. Ook bleek hij erg bezorgd voor het gevaar, dat al wat door de Zes tot nu
toe was bereikt nu zou worden ondermijnd, als er binnen korte tijd zovele
nieuwe elementen zouden worden opgenomen. Europa bedreigd als het meer
gaat lijken op Europa!
Het enige — zij het schamele winstpunt was, dat de Franse president niet 'nee'
zei, maar erg hoopgevend kionk het niet. Hij is wel erg ver afgeweken van zijn
idee van een Europa van de Atlantische Oceaan tot de Oeral als hij nu zo
tevreden is met het toch wel uiterst kleine Europa van de Zes. Het Europa, dat
hij zich voorstelt, is er een waarin Frankrijk de leiding moet hebben en hij
weet, dat deze Franse positie aangetast wordt als Engeland zich zou aansluiten
en dat dit nog meer het geval zal zijn als verschillende EVA-landen zouden
volgen. Daarom herhaalt de Gaulle alle economische bezwaren maar hij be-
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doelt eigenlijk, dat hij er zelf niets voor voelt; Engeland is voor hem te veel op
de Verenigde Staten georienteerd, te nauw verbonden met zijn Gemenebestpartners, m.a.w. te weinig Europees of beter te weinig van Frankrijk afhankelijk.
Het is in deze situatie echt niet verwonderlijk, dat het tienjarig bestaan van het
verdrag van Rome, het begin van de EEG, niet uitbundig gevierd kon worden.
Voordat de Zes einde mei dit feit te Rome herdachten, waren er al moeilijkheden, omdat de Gaulle niet wenste, dat de voorzitter van de EEG-commissie,
prof. Hallstein, bij die gelegenheid een rede zou houden, daar hij wel eens
minder aangename dingen over de Europese visie van de Franse president zou
kunnen zeggen, reden waarom toen de gehele commissie verstek liet gaan.
Had men aanvankelijk, toen n.l. de plannen voor de viering werden gemaakt,
met meer dan gewone belangstelling naar deze belangrijke topconferentie uitgekeken, de bijeenkomst van de Italiaanse en Franse president met de premiers
en ministers van buitenlandse zaken der aangesloten landen kon van te voren
reeds als bijna zuiver ceremonieel worden aangemerkt. Tenzij men het belangrijk gaat vinden, dat de Gaulle zich niet verzet tegen datgene waartoe hij
zontractueel verplicht is b.v. de samenvoeging van de twee Europese commissies van de EEG en Euratom met de Hoge Autoriteit van de EGKS tot een
Europese Commissie op 1 juli a.s.; of dat de Gaulle — ook al geheel in overeenstemming met het EEG-verdrag — het goedvindt, dat de Engelse aanvraag
ter behandeling aan de ministerraad is overgedragen. Is het eigenlijk niet
belangrijker, dat men hiervoor volgens de Nederlandse premier, de Jong, „als
tijgers" heeft moeten vechten?
4 - 6 - '67

J. Oomes

Belgie
Minister van Staat Spinoy
Op 26 mei overleed aan de gevolgen van een hartaanval minister van Staat
Antoon Spinoy, zestig jaar oud.
Hij begon zijn ministeriele loopbaan in 1954 en was toen de eerste socialist aan
wie het departement van landsverdediging toevertrouwd werd. Hij zou minister
van landsverdediging blijven tot 1958. Militaire aangelegenheden waren deze
socialistische leider niet zo vreemd als men, voortgaande op zijn hoofdzakelijk
syndicale en parlementaire loopbaan, zou hebben vermoed. Tijdens de Spaanse
burgeroorlog had hij zich als vrijwilliger voor de Internationale Brigade gemeld en een tijdlang was hij verbonden aan de militaire administratie van de
Brigade, toen zich in deze formatie een ernstige crisis voordeed waaraan met
zeer harde middelen een einde werd gemaakt.
Van 1961 tot 1965 was Spinoy minister van economische zaken en vervulde hij
een belangrijke rol in het beleid dat aanstuurde op gewestelijke economische
ontwikkeling. In die hoedanigheid viel het hem niet gemakkelijk de wensen van
de Vlamingen te verzoenen met die van de Walen. Ofschoon hij als burgemees-
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ter van Mechelen — een ambt dat hij 22 jaar bekleedde — zich steeds zeer had
ingespannen om buitenlandse en andere bedrijven naar zijn streek te trekken,
heeft hij als minister meer dan eens de Vlamingen ontgoocheld door zijn
pogingen om buitenlandse investeerders die zich in Vlaanderen wilden vestigen,
van mening te doen veranderen en naar Wallonie te richten. Zo sterk stond hij
als minister onder tegenstrijdige invloeden en zo moeilijk viel het hem (zoals
andere Vlamingen in vergelijkbare functies) rechtlijnig op te treden.
In de talrijke 'in memoriam's' die aan hem gewijd werden, heeft men gewezen
op zijn ruim begrip voor alle maatschappelijke en geestelijke krachten. Die lof
kan verdiend zijn, al dient anderzijds toch herinnerd aan de heftigheid waarmee hij partij koos in de schoolstrijd en aan de (in de geschiedenis van Belgie
ongetwijfeld unieke) openbare aanval op de bisschoppen waarmee hij als
minister in die roerige dagen via de radio het land deed opschrikken. Het is
echter een kenmerk van het openbare leven dat bepaalde feiten, houdingen en
uitlatingen heel gemakkelijk vergeten worden wanneer de politieke noodwendigheden dat vereisen.
Voor een werkelijk begrip van Spinoy's persoonlijkheid had men veel meer de
nadruk mogen leggen op de sfeer van de dertiger jaren waarin hij is opgegroeid
en die hem heeft getekend. Het was een zeer strijdbare tijd, met militante
houdingen zowel in uiterst linkse als in uiterst rechtse kringen. Zoals Spinoy
als vrijwilliger deel ging nemen aan de Spaanse burgeroorlog aan communistische zij de, zo namen rechts gerichte generatiegenoten enkele jaren later dienst
voor het oostelijk front. Het was een tijd van uitersten, waaraan een jong
geslacht met enig strijdbaar temperament moeilijk ongevoelig bleef. De enen
leidde deze tijd naar ministeriele functies, de anderen naar de executiepaal.
Toch bestaat er ook tussen deze tijdgenoten een paradoxale band.
Later heeft de politiek de scherpe hoeken van Spinoy's karakter afgerond,
maar hij bleef een man met wie het vaak moeilijk was samen te werken. Zijn
invloed in de Belgische Socialistische Partij was in de jongste tijd verminderd.
In heel de B.S.P. is trouwens een neiging waarneembaar om de oudere leiders
te neutraliseren en te vervangen.
Arabisch-lsraglische oorlog
In de week van 5 juni werd de Belgische regering, zoals de andere westerse
regeringen, onverwacht geconfronteerd met de Arabisch-Israelische oorlog.
De houding welke zij aannam, was ietwat dubbelzinnig: formeel was ze neutraal, maar door de context kreeg ze een uitgesproken pro-Joodse draagwijdte.
Toch bleef de Belgische regering in haar formulering neutraler dan de Nederlandse regering. Terwijl in betogingen en vergaderingen de drie partijen hun
strijdbare sympathie voor Israel en hun afkeer voor de Arabische wereld over
de daken schreeuwden, bleef de regering vasthouden aan een nogal abstracte
en ijle onpartijdigheid, die noch door de politici, noch door de kranten waargemaakt kon worden.
Toen na een week de ernstigste spanningen voorbij waren, was gebleken dat
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Belgie, evenals andere landen, in geval van internationale spanningen zich
moeilijk aan een echte neutraliteit kan houden, tenzij het geschillen betreft
waarbij het land noch geestelijk, noch politiek, noch economisch betrokken is.
Ook was gebleken dat het hartstochtelijke en weinig beredeneerde partij-kiezen
in sommige omstandigheden nog altijd een menselijke noodzaak is. Wie dan
tracht met wijsheid en distinguo's een ethisch en historisch volmaakt afgewogen
standpunt in te nemen, wordt overstemd door massale passies. Voor een
regering kan zulk een toestand tot vergaande consequenties leiden. Die vuurproef is de regering Van den Boeynants ditmaal echter gespaard gebleven.
Dit vormt een aanleiding om eraan te herinneren dat politieke beslissingen die
later het meest aangevochten worden, meestal beslissingen zijn die op het
ogenblik dat ze genomen werden het luidst door de overgrote meerderheid
werden toegejuicht. Wie op dat ogenblik zou (kunnen) voorspellen dat nadien
niemand de verantwoordelijkheid voor die beslissingen zal willen nemen, vindt
geen gehoor. Als voorbeelden kunnen hier gelden de capitulatie van het Belgische leger, of die van het Franse leger in 1940. Op het ogenblik zelf werden
deze door bijna iedereen goedgekeurd. Nu wordt in het Westen bijna met
afgrijzen teruggedacht aan het verdrag van Munchen in 1938, maar op het
ogenblik zelf werden de westerse ondertekenaars van het verdrag met grote
eensgezindheid bejubeld. Dit alles om te waarschuwen tegen de houding van
regeringen die zich te vlug op sleeptouw laten nemen door de massa-psychose
of zich op een veilige weg wanen wanneer praktisch het hele yolk geestdriftig
de aangenomen houding goedkeurt.
Verhoging parlementaire vergoeding
Op 16 mei heeft de Kamer met 135 tegen 12 stemmen, bij 19 onthoudingen, de
begroting der dotaties goedgekeurd, ter gelegenheid waarvan ze de parlementaire vergoeding van 300.000 op 420.000, in werkelijkheid op 510.000 fr bracht.
De Senaat besloot op 25 mei tot een gelijklopende verhoging van de vergoeding
van de senatoren. Met het standpunt van de regering, die zich in de huidige
omstandigheden tegen de verhoging verzette, werd geen rekening gehouden.
Telkens wanneer de parlementaire vergoeding ter sprake komt, verliezen
Kamer en Senaat nogal wat terrein bij de openbare mening. Het publiek is niet
overtuigd van de doelmatige werking van het parlement en heeft niet zo'n heel
hoge dunk van de vlijt en de beroepsbekwaamheid van de parlementsleden.
Gedeeltelijk steunt deze mening op weinig solide gronden. Maar anderzijds laat
de werking van het parlement inderdaad vaak veel te wensen over en is het
aandeel van vele parlementsleden in de wetgevende arbeid zeer gering. Zoals
Manu Ruys schreef in De Standaard, wordt de werkelijke wetgevende arbeid
grotendeels door de regering verricht: zij neemt het initiatief, zij laat de wetsontwerpen bestuderen en afwerken en drijft ze vervolgens door Kamer en
Senaat dank zij de politieke macht en de pressiemiddelen waarover een regering met een parlementaire meerderheid beschikt. Het oorspronkelijk aandeel
van het parlement in die wetgevende arbeid is gering.
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Deze kritiek lijkt gegrond. Daar kan men tegenover stellen dat de uitschakeling
van de volksvertegenwoordiging in de openlijke of verkapte dictaturen nog tot
veel gebrekkiger politieke regimes leidt. Dit neemt niet weg dat een verbeterde
werking van het parlementaire regime een van de voornaamste doelstellingen
van elke democratic moet zijn, ook al dient men zich te hoeden voor een naief
perfectionisme.
Brand Innovation
De brand in het Brusselse grootwarenhuis Innovation (22 mei) kan men niet
beschouwen als een 'fait divers' zonder meer. Het groot aantal slachtoffers
(meer dan 300) bracht een schok in de openbare mening teweeg. Men zag
plotseling in, hoe gevaarlijk het moderne leven kan zijn en hoe moeilijk wetgevers en bouwkundigen gelijke tred houden met de economische en sociale
ontwikkeling en met de gewijzigde levensgewoonten. Eens te meer werd aangedrongen op een herziening van de veiligheidsreglementen.
Alsof de ramp op zichzelf nog niet schokkend genoeg was, kwamen er twee
bezwarende elementen bij. Het eerste — het ontstaan tijdens de volgende dagen
van nog andere branden veroorzaakt door onevenwichtigen, en een paniek
vanwege enkele valse alarmen — was een onvermijdelijk uitvloeisel van de
massa-psychologie. Het duurde slechts enkele dagen. Het andere element was
van politieke aard: het vermoeden dat de brand zou veroorzaakt zijn door een
misdadige hand die aldus wilde protesteren tegen de 'Week van de Verenigde
Staten' die in Innovation gehouden werd op het ogenblik van de ramp. In werkelijkheid was er geen enkele aanduiding die de hypothese 'misdaad met
politieke strekking' kracht kon bijzetten. Het was een vermoeden zonder enige
concrete basis. Dat het bij een deel van het publiek zo'n gretig gehoor vond,
laat alleen maar zien hoe de massa nog altijd net zo goed als in ver achter ons
liggende tijden door ziekelijke sensatiezucht kan aangegrepen worden: zij wordt
soms bezeten door dezelfde demonen als die welke in de middeleeuwen, en
later, geleid hebben tot heksenprocessen, pogroms, ongezonde religieuze of
politieke vervoering, dweepzucht, angstpsychosen.
Vlaams Wetenschappeli/k Economisch Congres
Op 19 en 20 mei had in de Rijksuniversiteit te Gent het achtste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres plaats. Het was gewijd aan de economische
aspecten van de ontwikkelingshulp (cfr. ook verder in dit nummer).
Sedert enkele jaren zijn de Vlaamse Wetenschappelijke Economische Congresses uitgegroeid tot een als het ware massaal wetenschappelijk gebeuren. Dit
jaar waren er weer meer dan duizend deelnemers. Gedurende anderhalf jaar
hadden ruim 300 gespecialiseerde economen de referaten voorbereid, waarvan
de teksten voor de opening van het congres in boekvorm waren uitgegeven:
twee delen van zowat 800 bladzijden. Later zal nog een deel volgen met de
acten van het congres. Voorzitter was Prof. Dr. Andre Vlerick. Onder de
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meest bekende buitenlandse deelnemers of referenten noemen we Prof. Dr.
Tinbergen, de Franse oud-minister Robert Buron (OESO), C. Malik (Beiroet),
Gabriel d'Arboussier (UNO) en R. K. Gardiner (Addis-Abeba).
De merkwaardige opgang van de economische wetenschappen in Vlaanderen
is gedeeltelijk een sociaal wetenschappelijk verschijnsel van internationale aard.
Van de economische wetenschap verwacht de moderne mens ontzaglijk veel
voor de verbetering van zijn bestaan en voor de oplossing van vele onzekerheden en risico's waaraan de maatschappij vroeger weerloos scheen overgeleverd. Alleen van de geneeskunde en de wetenschappelijke techniek verwacht
de moderne mens nog meer. In Vlaanderen hangt de bloei van de economische
wetenschap echter ook samen met bepaalde vormen van een toegenomen
Vlaams bewustzijn. Van de economie verwacht de moderne Vlaming voor een
ruim deel zijn geestelijke en materiele ontvoogding. In de economische programma's spreekt hij verwachtingen uit die niet alleen individueel-utilitaristisch
of uitsluitend wetenschappelijk zijn. In de volkshuishouding en haar verbeterde
werking hoopt het moderne Vlaanderen kansen te ontdekken voor zelfbevestiging en vernieuwing. De tijd dat taalkundigen en historici de levens- en werkingssfeer van de Vlaamse Beweging bepaalden, lijkt nu voorbij te zijn. Voor
een deel werden zij afgelost door de academisch gevormde economen.
Zonder deze achtergrond blijven sommige van de meest motorische krachten
verborgen die aan de oorsprong liggen van de Vlaamse economische congressen. Deze krachten hebben overigens geen enkele partijpolitieke of ideologische
binding. Zij hebben veel bijgedragen tot het scheppen van een arbeidsruimte
voor en de bewustwording van de wetenschappelijke econoom in Vlaanderen.
De economische wetenschap, haar discipline, haar analyses en haar voorstellingsmethodes hebben het geestelijke leven in Vlaanderen niet onberoerd
gelaten en beginnen hun stempel te drukken op de werking van maatschappelijke organisaties en van de Staat.
13 - 6 - '67

Hektor de Bruyne
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Frontline Theology
In 1964 heeft het Amerikaanse tijdschrift
The Christian Century een aantal —

Amerikaanse — theologen van de jongste
generatie de vraag voorgelegd, hoe zij
taak en inhoud van de theologie zagen in
deze tijd en in de naaste toekomst. Achttien van de antwoorden op deze vraag
zijn nu gebundeld in een boek, Frontline
Theology1.

Drie van deze theologen staan hier duidelijk geisoleerd aan de kant van de 'radical theology'2. Thomas J. J. Altizer
verdedigt ook hier zijn 'Christian Atheism', maar kan weer niet waar maken dat
ons onvermogen zinvol over God te spreken tot de noodzakelijke consequentie
leidt dat wij de werkelijke dood van God
„as a final and irrevocable event" moeten belijden, nog wel „with the passion
of faith" (77-85). Vooral de presbyteriaanse theoloog Robert McAfee Brown
heeft in zijn prachtige bijdrage hiertegen
stelling genomen: inderdaad leeft in ons
twijfel aan Gods werkelijkheid, maar
deze twijfel onthult iets over onszelf en
niet zozeer over Gods werkelijkheid; de
eerste vraag is veeleer: ontbreekt er misschien iets aan ons waarnemingsvermogen (in casu ons geloof)? „Als ik op een
gegeven ogenblik de zon niet 'zie', betekent dat nog niet dat die zon er niet
meer is. Mijn ogen kunnen gesloten zijn.
Er kan zware bewolking zijn. Ik kan in
de verkeerde richting kijken. Het kan
nacht zijn. Mutatis mutandis . . . ." (156-

162). Aan de kant van Altizer staat William Hamilton, zij het iets minder radicaal: de 'dood van God' is beeldspraak
om het werkelijke verlies van God aan te
duiden dat ons tot atheisten maakt, 'christelijke atheisten' echter vanwege onze
'gehoorzaamheid aan Christus'; het waarom van deze gehoorzaamheid kan Hamilton echter niet duidelijk maken (6976). Tenslotte wordt door meerdere van
de andere auteurs Paul van Buren, wiens
eigen bijdrage (46-51) niet bijzonder suggestief is, aan de kant van de 'radical
theology' geplaatst.
Alle andere medewerkers aan dit boek
wijzen deze richting min of meer duidelijk en meer of minder scherp af. Langdon Gilkey, door W. Hamilton gewaardeerd als voortreffelijk op de hoogte van
de 'radical theology', geeft toe dat een
volkomen reconstructie van het geloofsdenken noodzakelijk is; maar voornaamste opgave voor de theologie van heden
is een nieuw begrip van Gods werkelijkheid en bestaan uit te werken vanuit een
verantwoord begrip van wat mens-zijn is:
de mens die zich zo graag 'seculier'
noemt, moet zich weer bewust worden
van het harde feit dat hij steeds weer
deze 'kleine wereld' onvermijdelijk en
wezenlijk overstijgt en daarin spontaan
God affirmeert; op basis van dit bewustzijn kan hij de geldigheid van 'God-language' inzien, en vooral van de christelijke heilsboodschap, waar deze antwoord
geeft op zijn dieper-liggende vragen; zo
zal hij bijv. ervaren dat zijn 'love-Ian-

1 Frontline Theology. Ed. by Dean Peerman, John Knox Press, Richmond Virg., 1967, 172
pp., $ 4.50.
2 Cf. S. Trooster, 'Radical Theology' in Amerika, in Streven, april 1967, pp. 661-666.
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guage' zinloos wordt tenzij in de context
van 'God-language' (29-38). Een andere
kenner van de 'radical theology', John B.
Cobb jr., verklaart zichzelf 'zonder voorbehoud' theist. Hij bepleit de noodzaak
van een 'christelijke natuurlijke theologie': het geloof dat God in Christus zichzelf geopenbaard heeft, kan eerst dan
zinvol verkondigd worden wanneer wij
op basis van filosofische gedachtenwisseling met de mens van heden tot een
nieuw begrip van 'God' zijn gekomen;
Cobb meent dat de filosofie van Whitehead en Hartshorne de sleutel geeft tot
een dergelijk nieuw verstaan van God
(39-45). In zijn bijzonder sterke beschouwing — een van de beste in dit boek —
valt Schubert M. Ogden hem daarin bij.
Van K. Barth c.s. hebben wij geleerd dat
het christelijk geloof allereerst in zijn
eigen begrippen verstaan moet worden;
willen wij dit echter geloofwaardig maken voor de mensen van onze tijd, in
onze eigen bestaanservaring, dan moet de
heilsboodschap van het evangelic losgemaakt worden uit een verouderd wereldbeeld met zijn 'klassiek theisme' en van
iedere 'klassieke metafysiek'. Tegelijk
echter eist het hedendaags geloofsdenken
de affirmatie van Gods bestaan als „the
eminently personal ground" van eigen
bestaan en dat van de wereld; hetgeen
het ontwerpen van een 'neo-klassiek theisme' vraagt, waarvoor Whitehead en
Hartshorne de 'metaphysica' aanbieden.
Zonder theisme en metafysiek, zegt Ogden, wordt theologie onmogelijk; sterker:
.,Man without God is dehumanized"
(126-133). De eis van een verantwoord
Godsbegrip wordt zo mogelijk nog scherper gesteld door G. D. Kaufmann: waar
de mens zichzelf momenteel 'historisch'
verstaat, moet onderzocht worden in hoever 'God' in begrippen kan benaderd
worden die zijn 'historiciteit' beklemtonen, d.w.z. die zijn werken in onze historische ontwikkeling aanduiden als 'Gods
machtig werken' als 'Neer der geschiedenis'. Voor een dergelijke benadering acht
hij Tillichs begrip van 'Ground' of
'Depth' onvoldoende: God moet minstens
als 'person or agent' benaderd worden. In
tegenstelling tot de twee vorige theologen
denkt Kaufmann dat de taal-analytische
filosofie van het ogenblik ons daartoe
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het persoonsbegrip kan leveren (52-60).
Een andere opgave voor de hedendaagse
theologie die herhaaldelijk in dit boek
beklemtoond wordt, is deskundigheid inzake de geschiedenis van christelijk Leven
en denken. Zeer sterk geformuleerd door
de steeds aan invloed winnende dogmahistoricus Jaroslav Pelikan: „iedere christelijke theoloog is, per definitie, historicus .", eerste noodzaak voor eigentijds
theologiseren is zorgvuldige en gewetensvolle studie van de bronnen van het
christenleven. De 'radical theology' is
alleen al door gebrek aan kennis van
deze bronnen tot ondergang gedoemd
(101-107). Zo ook de exegeet J. M. Robinson: omdat God en mens 'historisch'
zijn, moet Gods Woord steeds 'vertaald'
worden voor de tijd die erin aangesproken wordt; maar om zeker te stellen dat
het Gods woord blijft (en niet vervangen
wordt door 's mensen eigen woord), moet
die vertaling steeds weer getoetst worden
aan de wijze waarop Gods woord in de
loop der tijden is doorgegeven (61-68).
Claude Welch: „de gehele geschiedenis
van het christelijk denken is de wezenlijke context voor theologie", deskundigheid op dit gebied is noodzakelijk (117125). Kenneth Hamilton, die eveneens
aandacht vraagt voor het in-de-traditiestaan van het christelijk geloofsdenken,
voegt nog een merkwaardig argument
aan tegen de 'radical theology', die hij
als 'abstract dogmatisme' verwerpt: de
moderne literatuur suggereert een duidelijk pluralisme in onze samenleving dat
ons ten enenmale verbiedt haar eenzijdig
te karakteriseren als technologisch, seculier en atheistisch; bijzonder waar deze
literatuur zich intens bezig houdt met
werkelijkheden als schuld, vergelding,
verlossing e.d. (86-93).
De andere bijdragen zijn minder suggestief. Vermelden wij alleen nog Harvey
Cox, die theologie wil zien als dienst aan
het profetisme in de christelijke geloofsgemeenschap; daartoe moet zij afrekenen
met 'religie' en klaar komen met 'revolutie'; de 'God is dood'-theologie slaagt in
geen van beide opgaven, aldus Cox (149155).
De twee bijdragen van katholieke zijde
vallen helaas helemaal uit de toon: Gregory Baum OSA (94-100) toont zich (te)
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weinig geengageerd in de pogingen van
protestantse zijde; Daniel Callahan (163170) spreekt quasi-academisch over het
zoeken naar een uitweg uit de 'oude zekerheid', maar biedt naar mijn smaak
geen enkele bijdrage tot het zo belangrijke en vaak diep-gelovige zoeken van
zijn protestantse collega's naar een eigentijdse vormgeving van het geloofsdenken.
Tenslotte, het inleidend overzicht op
deze bundel van Martin E. Marty 'American Protestant Theology Today' kan
lezing van de afzonderlijke bijdragen
niet vervangen; eerder omgekeerd!
S. Trooster

Zomeren naar buiten gericht, naar het
straatgebeuren en de mensen. Veel intiemer en mijmerender van aard zijn de
notities van Harry Mesterom. In zijn
bundel Een gat in de lucht3 staat een gedicht dat een van de beste specimina is
van het soort podzie dat bier besproken
wordt; het heet 'Kinderspel':

Van graters en profeten

Een gedicht ontstaan uit een herinnering,
een inval, en niet meer behelzend dan de
weergave van die inval, kort, zakelijk,
bier in ieder geval met een prettige
pointe. Ook de poezie van Hans Vlek
hoort in dit genre thuis. Op de achterkant van zijn bundel lets eetbaars4 staat
een uitspraak van hemzelf: 'Hij beoogt
de totale vernietiging van het dichtersimage en het taalimage'. Wat hij ook
onder dat laatste mag verstaan, aan de
vernietiging van het eerste draagt hij in
ieder geval weinig bij, integendeel, hij is
lustig bezig — ondanks zichzelf — bij te
dragen aan het image van de dichter die
'wars is van alle mooischrijverij en diepdoenerij', een eigenschap die moeilijk
anders dan uiterst eigentijds en geaccepteerd kan worden genoemd. Vlek schrijft
op precies dezelfde relativerende en zakelijke manier als de andere bier besproken dichters, getuige bij voorbeeld zijn
'Gedicht met drie vraagtekens':

Het is wel een uiterst pretentieloze zaak
geworden, het dichterschap. Liever gezegd: er is op de poezie-markt op het
ogenblik meer dan ooit plaats voor een
groep dichters die, ieder op hun persoonlijke wijze, erg hun best doen om
duidelijk te maken dat ze helemaal geen
podzie willen schrijven en geen dichter
willen zijn. Hun verzen zijn vrij etijdsbesteding, een stukje journalistiek voor
zichzelf, het gesproken commentaar op
de alledaagse evenementen. Daarmee
vergaat het de meeste van dit soort bundels als de krant: ze worden in de kast
gezet en nooit meer ingezien. Een puntig
brokje journalistiek is evenwel best verteerbaar, en dat geldt ook voor de korte
verslagen van hun dagelijks wedervaren,
die Koos van Zomeren, A. P. F. Angevaare, Harry Mesterom en Hans Vlek
geven. Van Zomeren was 18 jaar, toen
hij De wielerkoers van Hank1 uitgaf, een
serie notities waarvan vooral de nuchterheid en de ironie opvallen. Het zijn dagboekaantekeningen van een schooljongen, maar met een ongewone onromantische inslag, met een sours verrassende
pointe. Ook Angevaare beschrijft de alledaagse gebeurtenissen uit zijn leven:
'morgenstond', 'lente op het damrak',
'zondagmiddagdorp', 'ochtend aan de
gracile, 'maandagmorgen'. Zijn bundel
heet Vrije zaterdag2, en de interesse van
de verslaggever is meer dan bij Van
1 N.V. de Arbeiderspers, A'dam, '65.
2 id., '65.

Jaren geleden de keldertrap
afdalend met een toren van dozen
in mijn armen zodat ik
mijn handen niet kon gebruiken
maakte ik het licht aan
met mijn voorhoofd.
Daarmee vergeleken is alles
wat daarna kwam kinderspel.

Heeft het wel zin voor zo iets futiels
als podzie te vechten,
te verroesten onder een lekkend dak
waarboven de hemel mooi weer speelt,
mensen en hun slachtoffers
toedekkend onder een waan van religie?
Nee, zin heeft het nauwelijks maar
wat doe je eraan als de zon de bladnerf
van je vingerplant meer zichtbaar maakt
of een weduwe uitglijdt op de beijzelde
stoep
voor je deur?
3 id., '66.
4 Em. Querido's Uitgeverij, A'dam, '66.
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De vondst van dit gedicht zit beslist niet
in de beschrijving op zich, die wat gekunsteld is, maar in de afstand die de
dichter ten opzichte van zijn object bewaart, en die hem meer doet zien dan
wat Touter waar te nemen is. Het waargenomene gaat minstens Oen keer door
de dichter been, en de notering is daarom vertraagder en dus overwogener. Hillenius is een dichter van de observatie,
en hij schrijft met een langzame pen.
Wat hij schrijft geeft zich daarom niet
zo gauw gewonnen; het is een nogal gereserveerde poezie, die het meer moet
hebben van de stilte tussen de gebeurtenissen dan van het onmiddellijk daardoor getroffen worden. Niet voor niets

komen woorden als 'wachten' en 'verlangen' zo vaak er in voor. De titel
spreekt in dit opzicht ook onomwonden
taal. Hillenius' bundel is, laten we het
maar eens zwaar zeggen, die van een
eerlijke 'poête maudit'.
Totaal anders is het boekje Brief van
een Verkademeisie6 van W. A. Wilmink.
Daar staan balladische gedichten in van
een cabaretachtig genre, in de geest van
Speenhoff of Louis Davids, opzettelijk
anti-literair, en met dat tikje weemoed
dat dit soort verzen geloofwaardig maakt.
Het oude levenslied in een modern pakje,
dat het heel goed staat.
Hoe dan ook, het is allemaal geen grote
podzie, deze modernere versies van de
vooroorlogse parlando-stijl, het kan moeilijk tippen aan Greshoff of Du Perron,
maar het heeft die pretentie ook niet.
Sommige andere pas verschenen bundeltjes willen duidelijk wêl 'podzie' brengen,
een hoge toon aanslaan en een diepzinnig getuigenis afleggen. Zij hebben bloedernstige zaken te melden, en wee degene
die niet luisteren wil. Voor de criticus
ontstaat dan de vervelende situatie dat
hij best bereid is om profetische waarheden te aanhoren, maar dat hij niet begrijpt waarom die naar het uiterlijk de
vorm van gedichten moeten krijgen.
Erger nog: hij gelooft ook niet zo hard
meer in het getuigenis, als de taal ervan
hem niet overtuigt, maar eerder verveelt.
Soms komt hij zelfs in de verleiding te
geloven dat de als even zovele wijsheden
en waarschuwingen gepresenteerde woordenstromen maar gevaarlijk dicht de
grens van het banale naderen. Om deze
redenen kan ik met de beste wil ter wereld niet geloven in Luc Verbeke's Van
donker naar licht7, G. Boogaard's Met
dank aan de joden!8, Jaap Zijlstra's Voor
de gelukkige vinder9 en Recitatief van
Giovan en Jan Deloof". Het is best mogelijk dat hun gedachten veel betekenen
voor geestverwanten en vriendenkring
(ik moet dat voor Verbeke in ieder geval
wel aannemen, getuige een bij zijn bundel ingesloten stencil met lovende uitspraken van voomamelijk kanunniken
en z.e. heren); op papier gezet hebben

5 De Arbeiderspers, '66.
6 id., '66.
7 Sanderus, Oudenaarde, '65.

8 Callenbach, Nijkerk, z.j.
9 id., z.j.
10 Stenen Molen, Zwevegem (W.-V1.), '65.

Je neemt notitie van de natuur
en helpt het oudje op de been
(mensen onder elkaar, nietwaar?)
maar dan ren je weer naar boven
om dit gedicht te schrijven
en vist in 't voorbijgaan de krant uit de
[bus.
In al deze bundels viert de anekdote
hoogtij, en wordt op meer of minder gelukkige wijze wat rondom een literaire
vondst gepraat. Het resultaat is een poezie die beslist niet onaantrekkelijk is,
prettig om een keer te lezen, maar daarmee is het op. Iets frappants of bijzonder
opmerkenswaards treft men er niet in
aan. Met de gedichten van D. Hillenius
is het anders gesteld. In zijn bundel Uit
groeiende onwil om ooit nog ergens in
veiligheid aan te komen 5 komen ook

gedichten voor van het anekdotische
genre, maar steeds wordt het verhaaltje
even boven zichzelf uitgetild, zoals in
'Strandleven':
Verfoverbene dame
oude bestseller
schilfermonument met spijkerblikken
verlate wervelingen
schudden nog het plooiend vel
maar gunsten van het vlees
verdroogd, afgunst en vrees
voor al te naakte wormen
onzichtbare kring van gieren
wachtend
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zij met poezie echter niets meer te maken. Clem Schouwenaars schreef een
bundel sonnetten, getiteld Frescobaldi11,
erotische gedichten, overladen met alliteraties, mythische en kosmische beelden.
Als een dreunende zee spoelt deze poezie
over de lezer heen. Schouwenaars wil zo
geweldig dichter zijn, dat hij onder de
barokke overvloed van zijn woorden zelf
het spoor van zijn gedachten bijster
raakt. Willy Spillebeen tenslotte slaagt er
in zijn bundel Groei-pijn12 of en toe inderdaad in een goede regel te schrijven,
maar de rijmlust misleidt hem te vaak,
evenals zijn eigen ontroering, die de
lezer soms wat verlegen doet glimlachen.
Conclusie: waarom verschijnt er zoveel
'poezie' in druk, die het beter had gedaan op avondjes in de kring van verwanten? Waarom moeten al die getuigenissen zo nodig in het publiek worden
gezegd? Dan maar liever een minder
hevige bewogenheid, en meer 'de realiteit
/ van het boerend en hoestend / ademend
leven' (Hans Vlek), als die tenminste
poezie wordt, zij het dan een soort 'weggooi-poezie'.
T. van der Stap

Bisschoppen en
landhervorming in Brazilie
De Braziliaanse bisschoppenconferentie
(CNBB) heeft op Naar 8e algemene vergadering, van 6 tot 9 mei te Aparecida
in de staat Sat) Paulo, een aantal beslissingen getroffen die betrekking hebben
op een verdeling van de kerkelijke goederen. Daarmee heeft zij een goed voorbeeld gegeven van de realistische manier waarop het episcopaat van een gedeeltelijk erg onderontwikkeld land de
encycliek Populorum Progressio tracht
toe te passen, een voorbeeld dat zowel
door andere bisschoppenconferenties in
Latijns-Amerika en elders ter harte kan
genomen worden als door de grote
christelijke organisaties, o.m. de nationale christelijke vak- en landbouwers-
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verenigingen in Europa en de nationale
afdelingen van de UNIAPAC (de internationale christelijke werkgeversorganisatie). Op niet weinige plaatsen immers
schijnen juist de christelijke werkgevers
en de bisschoppen het minst gevoelig te
zijn voor de diepere bedoelingen van de
encycliek. Het gedrag van kardinaal
Santos in de Philippijnen bijvoorbeeld
en de meer dan sceptische houding van
tamelijk veel vooraanstaande christelijke
werkgevers tegenover de encycliek zijn
gewoon onthutsend.
Het is daarom hartversterkend te zien
dat het episcopaat van het grootste
'katholieke' land ter wereld beslist de
nieuwe koers inslaat en overgaat tot
daden. Wij vatten hier kort de voornaamste punten samen uit het document
'Onze verantwoordelijkheid ten opzichte
van de encycliek Populorum Progressio'
dat door de CNBB werd goedgekeurd.
Met de bedoeling de 13 regionale secretariaten van de CNBB te helpen, zal het
nationale secretariaat voor sociale zaken
ervoor zorgen dat het door de CNBB
ondernomen socio-religieus onderzoek
over de kerkelijke eigendommen1 en
andere studies betreffende de concrete
stellingnamen tegenover het eigendomsrecht voortgang vinden. Hierbij aansluitend volgen 10 conclusies, waarvan de
tweede zo belangrijk is, dat wij ze hier
uitvoerig weergeven:
„Het komt voor dat bisdommen vroeger
landerijen geerfd hebben, die hun meer
last dan voordeel opleveren. Gewoonlijk
zijn dit bezittingen waarvan de eigendom en de grenzen moeilijk nauwkeurig
bepaald kunnen worden2 en die veelal
in handen van anderen zijn. Het zijn
gronden die dikwijls slechts heel weinig
opbrengen en in zekere zin uitsluitend
in naam rijkdom betekenen. Het uur is
waarschijnlijk gekomen om een ernstige
poging te ondernemen om deze troebele
toestand definitief op te helderen.
Ook zijn er bisdommen die wettelijk van
hun landgoederen afstand hebben gedaan en andere waar experimenten van
landhervorming in uitvoering zijn. Het

11 Manteau, Brussel/Den Haag, z.j.
12 Desclee De Brouwer, Brugge-Utrecht, z.j.
1 Opgedragen aan de Ceris, centrum voor socio-religieus onderzoek, te Rio de Janeiro.
2 Vanwege het gebrekkige Braziliaanse kadaster-systeem.
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volstaat echter niet, de landerijen zonder meer onder arme gezinnen te verdelen: het grootste probleem voor de
bisdommen bestaat in het ter beschikking stellen van fondsen voor een echte
promogdo humana (een echte menselijke
promotie: niet alleen gronden, maar ook
gekwalificeerde bijstand op sociaal, religieus, technisch en financieel gebied).
Laten we daarom het probleem aan de
orde stellen, zodat we een einde kunnen
maken aan de 'verwarring' en de Kerk
tot duidelijk voorbeeld kunnen stellen
voor de regering en de grootgrondbezitters. Laten we dit, voor zover mogelijk,
uitstrekken tot eventuele eigendommen
van de godsdienstige organisaties die tot
onze bisdommen behoren".
Natuurlijk valt het nu te bezien in hoeverre deze beginselen overal in de praktijk zullen worden omgezet. In feite waren reeds verschillende bisschoppen bezig met een landhervorming in hun diocees. De meest bekende projecten zijn
die van de aartsbisschoppen Fernando
Gomes van Goiana in de staat Goias en
van Jose de Medeiros Delgado van Fortaleza in de staat Ceara. Fernando Gomes had reeds in 1959 zijn landgoed
'Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen' in Corumba, 1.050 hectaren, onder
80 arme gezinnen verdeeld. Dit kon
alleen gebeuren dank zij de technische
bijstand van de Sociale Landbouwdienst,
die o.m. 10 miljoen (helaas reeds erg
gedevalueerde) cruzeiros ter beschikking
stelde, plus een groep technici. De
grootste moeilijkheid was echter, de arme gezinnen te helpen hun eigen lethargic af te schudden. Volgens de CNBB
kan dan ook nog geen enkel experiment
als echt geslaagd beschouwd worden.
Een landhervorming is immers een zeer
gecompliceerde operatic, zoals trouwens
de menselijke promotie van een ongeletterde bevolking in het algemeen. Meestal vergt zij daarenboven belangrijke
financiele investeringen.
In feite gaat het hoofdzakelijk hierom.
Zoals de bisschoppen van het regionale
secretariaat Nord Este III (voor de staten Bahia en Sergipe) het formuleerden,
zouden alle bisdommen die sociaal onproduktieve landgoederen bezitten, emstig moeten trachten een project ten
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uitvoer te leggen waardoor deze landgoederen echt worden ingeschakeld in,
de sociale ontwikkeling van de bevolking, in welke vorm dan ook. Gezien de
concrete moeilijkheden is de verdeling
van het land zeker niet de enige en in
vele gevallen wellicht niet de beste manier om de ontwikkeling te bevorderen.
Misschien moet het oprichten van vormingscentra voor land-, tuinbouw en
veeteelt, waarbij de landerijen als proefveld dienst doen, de eigenlijke verdeling
voorafgaan (ervaringen in de Italiaanse
mezzogiorno hebben in die richting gewezen). De vorming die de landbouwers
daar kunnen opdoen, is dan werkelijk
hun positief bezit en dit is meer waard
dan de onmiddellijke eigendom van een
stuk grond dat ze, onbekwaam om het
goed te bebouwen en te administreren,
spoedig uit armoede weer tegen een
spotprijs zullen verkopen aan handige
grootgrondbezitters. In die richting
werkte Dom Eugenio Sales toen hij nog
administrator van Natal was en is hij nu
begonnen in Salvador. Uit deze opvattingen ontstonden rond 1961 de SUDENE (Superintend'dncia do Desinvolvimento do Nordeste) voor de ontwikkeling van noord-oost Brazilie en de MEB
(Movimento de Educagão de Base), erkend door de federale regering.
Volgens Dom Tiago Cloin, bisschop van
Barra do Bahia, kan de Kerk door de
organisatie van dergelijke vormingscentra meer een voorbeeld zijn voor de
regering en de grootgrondbezitters dan
door gewoon de kerkelijke goederen te
verdelen en zich aldus goedkoop van
een veel meer omvattende sociale verantwoordelijkheid af te maken. De financiering van zulke vormingscentra is
overigens goedkoper en zekerder dan
die van de directe landverdeling. Daarenboven mag men niet vergeten dat de
latifundia van de Kerk in vergelijking
met die van de Staat en de particulieren
slechts een druppel zijn in de zee. Vormingscentra in de kerkelijke bezittingen
kunnen deze een echte sociale functie
geven en tegelijk wordt de Kerk van
haar kapitalistisch etiket ontdaan: de
kerkelijke bezittingen komen werkelijk
en niet alleen maar theoretisch in de
dienst van de gemeenschap. En dat is
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de hoofdzaak. Om die reden werd op de
bijeenkomst van CNBB ook algemeen
aanvaard dat de kerkelijke landgoederen
die doelmatig gebruikt worden voor het
onderhoud van het bisdom en van de
diocesane werken, niet onder het regime
van de landhervorming dienen te vallen,
aangezien zij een echte sociale functie
vervullen.
Er dient in ieder geval een duidelijk
onderscheid gemaakt te worden tussen
de verplichting van de Kerk om haar
eigendom sociaal constructief te maken
en haar roeping om een getuigenis van
armoede te geven. Vele bisdommen, die
sociaal onproduktieve landgoederen bezitten, hebben de naam, meestal alleen
de naam, rijk te zijn. In feite blijven
deze goederen onproduktief niet 'vanwege de onwil van de bisschoppen',
maar vanwege hun onmacht om ze produktief te maken. Waar het echter gaat
om goederen die produktief gemaakt
kunnen worden, moeten vele bisschoppen zich nog bezinnen op het probleem
van de armoede in de Kerk.
Hoe dan ook, het is zeer belangrijk dat
de plaatselijke kerkelijke verantwoordelijke leiders zelf initiatieven nemen. Als
ze ook eenmaal ernstige realisaties voor
kunnen leggen, zullen zij nog beter in
staat zijn de 'christelijke' staatsleiders,
grootgrondbezitters en werkgevers van
Brazilie op hun plichten te wijzen, zoals
aartsbisschop Helder Camara dit reeds
zo krachtig en profetisch heeft gedaan3.
Jan Kerkhofs

De pastor en zijn boek
In 't najaar 1966 ontving ik Clinical Theology (A Theological and Psychiatric Basis to Clinical Pastoral Care)' van dr.
Frank Lake. Dit in Londen uitgegeven
standaardwerk woog te zwaar in de hand
— bijna twee kilogram — om het terloops eens even door te bladeren en was
met zijn ruim 1200 pagina's te omvangrijk om tussen andere bedrijven door te
lezen. Ik liet het liggen totdat een korte
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wintervakantie een betere gelegenheid
tot kennismaking bood. Toen deden
zich andere, nog niet vermoede moeilijkheden voor. Het boek van Lake is
naar verhouding te dik, in tweeerlei opzicht: neergelegd op een tafel kan men
het niet openslaan zonder het langzaam
maar zeker te ruineren; bovendien zou
de overigens belangwekkende en zeer
zorgvuldig bewerkte inhoud in minder
dan 500 bladzijden kunnen worden gecomprimeerd terwijl de bedoelingen van
de auteur in dat geval beter tot hun
recht zouden komen. Een bijkomstige
moeilijkheid was van meer persoonlijke
aard. Als een vakantieganger voor en
na de maaltijden steeds in hetzelfde
dikke boek leest, wekt hij blijkbaar de
indruk een bijbellezer beroepshalve te
zijn, zeker als hij toevallig een donkergrijze trui of jas aan heeft. Wanneer
dan nog een nieuwsgierige passant op
de omslag het woord 'theologie' ontwaart, is de gedachtenkring gesloten.
Hoe de aanwezigheid van mijn echtgenote in deze gedachten vigeerde, is mij
niet meegedeeld.
Intussen moest ik mij wel gaan thuis
voelen in de oogmerken van Frank
Lake (geb. 1914). Deze medicus begon
zijn carriêre als parasitoloog, leerde als
geneeskundige in de tropen de diepere
waarden van het geloof als heilzaam
kennen en werkte de laatste vijftien
jaren in de psychiatrie. Lake stelt zich
voor als psychiater en amateur-theoloog. Hij is de mening toegedaan dat
waar de psychiater faalt, de diepgelovige psychotherapeut nog veel voor de
lijder aan psychische stoornissen vermag
te doen, althans voor de patient die
ontvankelijk is voor het beeld van
Christus. Anderzijds ziet Lake voor de
pastor vergelijkbare mogelijkheden als
therapeut mits deze zich orienteert in
psychologie en psychopathologie en zich
traint in counseling, waarbij Lake het
ontbreken van een medische opleiding
een voordeel acht.
Het doel van de pastorale zorg en ook
van de psychiatrische zorg inzoverre het

3 Helder PessOa Camara, Gesprek van de Kerk met de volksmassa's van Latijns-Amerika,
hst. 8, in Missionaire wegen voor morgen, P. Brand, Hilversum, 1967.
1 Dr. Frank Lake, Clinical Theology, Darton, Longman & Todd, London, 1966, 1282 pp.,
Sh. 160.—.
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gaat om huip aan patienten met een
christelijke geloofsovertuiging, is volgens Lake niet zozeer optimale zelfverwerkelijking als wel Christus-verwerkelijking. Er is een nauwe overeenkomst
tussen de agonie van de menselijke geest
die de folteringen van vereenzaming,
schuld en bedreiging ondergaat en de
doodsstrijd van Christus op Zijn kruisweg, aldus de auteur. Een klinische theologie stelt de zo lijdenden in staat zich
met hun psychische malaise te 'bevrienden' en deze te beleven als een 'negatieve weg' naar God. Via Zijn Kerk helpt
God om creatief dragelijk te maken wat
niet op andere wijzen kan worden gesaneerd. Kortom: in het kader van Lake's klinische theologie benaderen psychiater en pastor hun patienten op de
manier die ook door andere psychotherapeuten gebezigd wordt — client-centered, met gebruikmaking van psychodynamische gezichtspunten maar wijken daarvan of inzoverre zij elementen
van hun eigen christelijk geloof overdragen ten bate van de in psychische
nood verkerenden. De indicatie voor
deze hulpverlening is met name gegeven
in die gevallen waar de meer gebruikelijke hulp van psychiatrische en of pastorale aard door uiteenlopende omstandigheden tekort schiet.
Het is overigens niet Lake's bedoeling
dat zielzorgers dromen gaan duiden etc.
en helemaal kruipen in de huid van de
analytische psychotherapeut, maar wel
dat ze uitvoerig kennisnemen van wat
er in de psychotherapeutische situatie
gebeurt, de theorie van de psychodynamische psychologie en -psychiatric gaan
beheersen en vooral dat ze leren luisteren en de nodige zelfkennis opdoen, zodat ze niet al te gemakkelijk met hun
persoonlijke afweermechanismen de relatie met de client vertroebelen. Dat deze basale vorming minstens evenzeer
voor psychotherapeuten van medische
origine van belang is, behoeft geen betoog. Ook psychiaters zullen dit deel
van Lake's bock met vrucht lezen.
De auteur zegt in alle bescheidenheid
dat zijn onderhavige werk weinig nieuws
bevat, behalve dan het door hem geconcipieerde persoonlijkheidsmodel en de
schemata die van deze hypothese zijn
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afgeleid. Dit is echter slechts tot op
zekere hoogte waar. De wijze waarop
hij bekende meningen selectief bij elkaar heeft gebracht en in deze concepties zijn praktijkervaringen heeft verwerkt, draagt zijn eigen signatuur. Lake's literatuurkennis, ook buiten de
door hem beheerste vakgebieden, is
dermate groot dat weinig anderen zoals
hij in staat kunnen geacht worden een
vergelijkende studie van dezelfde kwaliteit terzake elk afzonderlijk onderwerp
op te zetten. Nog afgezien van de door
hem te pas gebrachte theologische kennis, waarvoor ik respect heb zonder me
hierover een oordeel aan te matigen.
Wat betreft dit persoonlijkheidsmodel:
ervan uitgaande dat de door God gewilde zijnswijze van de mens is 'zijn in
Christus' en geinspireerd door de opvatting van de Zwitserse theoloog Emil
Brunner, heeft Lake de persoonlijkheidsstructuur van Jezus Christus gepuurd uit het evangelic van Johannes
en deze persoonlijkheid model gesteld.
In een uitgebreide psychodynamische
studie, waarin hij met name het werk
van Otto Rank en H. S. Sullivan naar
voren brengt, maar waarin hij ook
psalmteksten citeert, komt hij tot een
formulering en schematisering van dit
model. Hierbij zij opgemerkt dat Lake
de mening van Rank aangaande het geboortetrauma als de eerste belangrijke
bron voor psychische misgroei volop
aanvaardt nadat hij dit postulaat bevestigd heeft gezien in de bestudering van
door hem met LSD behandelde patienten. (De auteur zegt met evenveel woorden dat zijn werkelijke scholing in psychodynamische psychologie in 1954 begon met de introductie van LSD. Hij
nam dit psychedelic ook zelf in en
maakte persoonlijk kennis met mystieke
belevingen).
Lake schrijft ergens dat ongeveer 2/3
van alle mensen die hoe dan ook uit
hun psychisch evenwicht raken, met of
zonder behandeling, na korte of lange
tijd herstellen; 1/3 vindt het evenwicht
niet terug, en tot hen wendt hij zich via
klinisch-theologisch getrainde therapeuten.
De titels van de hoofdstukken van zijn
bock wijzen er al op dat hij speciaal oog
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heeft voor lijders aan chronische depressies, hysterische openbaringen, fobische reacties, psychovegetatieve syndromen, schizoidie, homosexualiteit en paranoide toestanden. Een maat voor de
omvang van zijn uiteenzettingen moge
zijn dat hij ongeveer 275 bladzijden besteedt aan de depressies en niet minder
dan 425 aan schizoIde persoonlijkheden.
Lake schrijft even deskundig en vaardig
over de psychiatrische als over de pastorale aspecten van de thematiek. Mede
door de talrijke casuistische voorbeelden
is zijn werk voor zielzorgers en artsen
uitermate verhelderend, mits de lezer
voldoende tijd beschikbaar heeft en
zich open stelt voor de typische benaderingswijze van Lake.
In elk geval is zijn door een exemplarisch geloof gedragen therapeutisch idealisme aanstekelijk. (Geen wonder dat
het begrip 'constitutie' bier relatief weinig gewicht krijgt). Uit deze honderden
bladzijden rijst de Christus-Medicus op;
de lezer proeft eenzelfde elan als in de
boeken van Alphonse Maeder en Paul
Toumier. In Lake zelf is de dichotomie
psychiatrie-pastoraal overwonnen. Zoals hij de stof van dit boek in de Seminars voor klinische theologie heeft uitgedragen en ter discussie heeft gesteld
t.o.v. honderden zielzorgers sinds 1958,
zo daagt hij nu de lezers uit hem te volgen, overigens zonder hen te vragen lid
te worden van de in 1961 opgerichte
Clinical Theology Association waarvan
hij directeur is. Of Lake veel 'volgelingen' in Nederland zal krijgen, staat te
bezien. De meeste zielzorgers zullen
toch wel moeite hebben met de psychiatrische leergang waarmee elk hoofdstuk begint, terwijl slechts een klein
aantal psychotherapeuten van medische
en psychologische komaf zich terecht
zullen vinden in de christotypische wijze waarop Lake zijn patienten en clienten tegemoet treedt.
Terugkijkend naar wat ik boven dit
artikeltje schreef ('de pastor en zijn
boek'): de zielzorger die zich de inhoud
van Lake's werk inderdaad eigen maakt,
zal zich enorm verrijkt en gesterkt voelen, en beter dan tevoren zich kunnen
wijden aan zijn pastorale opgave. Te
denken is bier speciaal aan zielzorgers
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die in enig kader van de geestelijke gezondheidszorg opereren. Dat deze 'Clinical Theology' een zware bagage is in
alle opzichten, werd reeds aangeduid.
De pastor is evenwel niet de enige uitverkorene. Psychiaters en psychologen
vinden in dit foliant eveneens het nodige van hun gading, zelfs als ze niet mee
kunnen gaan in het christelijk geloof
van waaruit Frank Lake leeft en werkt.
Dr. J. J. C. Marlet

Vlaamse economen bezinnen
zich over ontwikkelingshulp
Wanneer men bedenkt dat er in de wereld jaarlijks 133 miljard dollar wordt
besteed aan bewapening en slechts 10
miljard aan ontwikkelingssamenwerking,
dan is het hoog tijd dat alle disciplines
zich over dit 'fundamenteel menselijk'
probleem gaan bezinnen. In dat perspectief stond op 19 en 20 mei te Gent het
Wile Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres, dat als studie-opzet had
gekozen: De Ontwikkelingshulp, gezien
vanuit het standpunt der hulpverlenende landen.
Gedurende anderhalf jaar hadden een
driehonderdtal economen, verdeeld in
vier studiegroepen en twintig commissies, de verschillende facetten van de
hulpverlening geanalyseerd. Het resultaat van deze voorbereidende werkvergaderingen werd samengevat in een lijvig referatenboek dat reeds geruime tijd
voor het Congres aan de deelnemers
werd toegestuurd.
Professor L. Baeck stelde het onderscheid voorop tussen 'ontwikkelingssamenwerking' en 'hulpverlening'. Een vrij
belangrijk gedeelte van de 10 miljard
dollar aan middelen — materiele en.
niet-materiele — die door de industrielanden aan de ontwikkelingslanden ter
beschikking gesteld worden, heeft inderdaad een zuiver commercieel karakter.
Het sorteert als fundamenteel effect een
bevordering van de eigen uitvoer en
industrialisatie van de donor. Als hulpverlening dient alleen beschouwd te
worden datgene wat aan gunstiger voor-
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waarden wordt aangeboden dan die van
het vrije marktmechanisme. Giften vergezellen vaak gebonden leningen. Het
ongelijke concurrentievermogen van de
donorlanden maakt het voor de ontvangende landen gewenst, niet de nominale
doch de reele waarde van de totale
stroom van ontvangen goederen en
diensten, berekend aan wereldprijzen,
als hulp te beschouwen.
Het zal geen verwondering baren dat
inzake economische fundering van de
hulp vooralsnog weinig overtuigende
argumenten naar voren konden gebracht
worden. Drie hypothesen werden in
aanmerking genomen: 1) Een zekere
graad van evenwicht in de groei op
wereldvlak is, ook vanuit economische
doelmatigheidscriteria, verkieslijk boven een bepaalde graad van onevenwicht. 2) De groeicapaciteit van de industriele landen wordt gedeeltelijk bepaald door de groei in ontwikkelingslanden. 3) In de mate dat in de lange
periode de ontwikkelingssamenwerking
bevorderend werkt op de internationale
arbeidsverdeling en de optimering van
de internationale handel versnelt, zal de
welvaart vlugger toenemen met hulpverlening dan zonder.
Algemeen werd de hulpverlening bepaald als een geinduceerd correctiemechanisme, waardoor een snellere en effectievere spreiding op wereldschaal van
groeibevorderende elementen gerealiseerd wordt. Normaal dient hier dan de
prioriteitsvraag gesteld. Moet men de
correctie aanbrengen waar de groei om
humanitaire en rechtvaardigheidscriteria
het hoogst dringend is of zal men het
mechanisme daar inschakelen waar optimale efficientie verzekerd is? Het congres heeft deze vraag niet eenduidig beantwoord. Daar de hulpverlening uiteraard nog een bepaald schaarse factor
blijft, duiden de feiten op een tendens
om het prioriteitsprobleem in het voordeel van de efficientie op te lossen.
Bij het benaderen van het optimaliteitscriterium werd verwezen naar de fase-
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theorie van Chenery en Stout, die een
adekwate combinatie van technische bijstand, financiele hulp en tariefbegunstiging aanbevelen naargelang de groeifase
en de ontwikkelingsremmen van de
hulpverkrijger. Zwart-Afrika zou voorlopig het saturatiepunt bereikt hebben
voor efficiente financiele hulp en zou
er dus via het verkrijgen van technische
bijstand in moeten slagen zijn absorptievermogen te verhogen l. In de meeste
landen van Azie en Zuid-Amerika daarentegen mangelt het aan kapitaaltransferten; aan de meer ontwikkelden onder
hen moet dringend hulp geboden worden via het openstellen van onze markten. Tot deze conclusie althans kwam
de werkgroep-Cornelis die de problematiek van de hulpverlening onderzocht
per ontwikkelingsgebied.
Het belangrijkste gevolg van de hulp
ligt in de versnelling van de groei in de
arme landen. Vat het probleem van de
allocatie der produktiefaktoren of van
de inkomensverdeling betreft, kan men
vooralsnog geen tastbare resultaten verwachten. De versnelling van de groei is
op zichzelf echter een doel dat de uitbreiding van de hulpverlening volkomen
verantwoordt.
Het effect dat deze hulpverlening zal
sorteren op de economische structuren
van de donorlanden werd, ondanks de
opzet van het congres, slechts oppervlakkig benaderd. Eerder om humanitaire dan om economische redenen was
men het volkomen eens dat de hulpverlening nog steeds onvoldoende is. Hoe
de hulp echter zal opgedreven worden,
via welke kanalen ze ter beschikking zal
worden gesteld en welke de vereiste sectoriele aanpassingen in de donorlanden
zullen zijn, blijven open vragen.
De specifieke hulpverlening en filosofie
van de diverse multilaterale en bilaterale hulpkanalen werden door twee studiegroepen en tien commissies geanalyseerd. Jammer genoeg was er bij de aanpak van de problemen weinig coärdinatie te bespeuren met de fundamentele

1 Het absorptievermogen drukt uit tot hoever de financiele hulpverlening mag opgedreven
worden zonder dat het rendement ervan beneden een bepaald niveau daalt ; het wordt
bepaald door de concrete economische structuur en door de capaciteit en de bereidheid van
de bevolking van het hulpontvangende land om het verkregen kapitaal te doen renderen.
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economische stellingnamen van Groep
A. Volgens bepaalde toehoorders kwam
hierdoor het predikaat 'wetenschappelijk' wel enigszins in opspraak.
Door het feit dat er zowel theoretici als
practici aan de gesprekken deelnamen,
bleek al vlug dat het economisch aspect
van de hulp slechts een aspect is en dat
er nog vele sociologische en politieke
facetten aan de zaak vastzitten. Beperkt
men zich tot een punt, dan licht men
alles uit zijn hengsels en kan de gegeven
hulp nooit de verwachte resultaten opleveren.
De voornaamste verdienste van dit VIIIe
Vlaams Wetenschappelijk Economisch
Congres is beslist zijn informatieve en
educatieve prestatie. Van de nawerking
van de ideeen die bier werden geinjecteerd in de belangstelling van een duizendtal economen uit diverse sectoren
— al te weinig naar verluidt uit de industriele en politieke kringen — worden
concrete resultaten verwacht.
Volgend jaar komt de beperkte kring
van internationale experts, die dit Congres voorzaten, opnieuw samen om een
'Charter der Ontwikkelingshulp' uit te
bouwen. Deze uitloper zal niet de geringste bijdrage zijn geweest van dit
grootse colloquium.
Willy Stevens

Nieuws in de
Nederlandse literatuur
Het laatste boek van Max Dendermonde
bevat zeven novellen en heet Inzake de
liefde (Querido). De ondertitel van het
boek luidt 'Zeven ontdekkingen'.
Acht verhalen bevat het boek van A.
Middeldorp, getiteld Het dantemeisje
(Bezige Bij). Alle verhalen hebben hetzelfde thema, de houding van de mens
tegenover dood en lijden.
Elf verhalen kunt u vinden in het nieuwe boek van Achilles Mussche Dat arme beetje mens (Meulenhoff). Mussche
benadrukt in zijn verhalen vooral de
weerloosheid van de mens.
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Uitgeverij Van Oorschot liet tegelijkertijd twee belangrijke herdrukken het
licht zien. Van Multatuli Duizend en
enige hoof dstukken over specialiteiten

en van Menno ter Braak Reinaert op
reis, een verzameling van achttien essays
waarvan de eerste druk in 1944 illegaal
werd uitgegeven.
Het literaire maandblad Tegenstroom,
dat in zijn kortstondig bestaan weinig
anders gedaan heeft dan het afkraken
van de moderne literatuur, bleek achteraf gefinancierd te zijn uit de opbrengst
van een grootscheepse zwendel van de
P.T.T. Hoe een en ander in zijn werk
gegaan is, onthult een van de hoofdfiguren T. Kars in zijn boek De vervalsers (Bezige Bij).
Na ettelijke gedichtenbundels in verschillende stijlen heeft C. Buddingh' nu
zijn eerste roman geschreven. Deze beet
Misbruik wordt gestraft (Bezige Bij).
De laatste roman van Harry Plateel heet
De maniak (Manteau).
Na vier romans publiceert Jef Geeraerts
nu een mysteriespel De zeven doeken
der schepping (Manteau). Opgezet als
toneelspel vindt men er allerlei genres
literatuur in.
Eindelijk verscheen de reeds lange tijd
geleden aangekondigde gedichtenbundel
van Cornelis Bastiaan Vaandrager Gedichten (Bezige Bij). Zijn werk is nu zo
'geconcentreerd' geworden, dat men
soms niet meer dan een regel per bladzijde aantreft.
De nieuwe bundel van K. L. Poll heet
Bijdrage tot troost en luxe (Meulenhoff).
De podzie van Eldert Willems heeft een
meer verhalende, autobiografische inslag gekregen. Dit blijkt uit zijn nieuwe
bundel Antibarbaar en de Walvis (Contact).
Het verhalend element is ook belangrijk
in het werk van J. C. Noordstar, wiens
her en der verspreide en praktisch onvindbare gedichten, thans bijeengebracht
zijn in De zwanen en andere gedichten
(Querido). De uitgave werd verzorgd
door Rudolf Escher die ook voor een
uitvoerig nawoord zorgde.
J. Groot
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Beeldende kunst
in Nederland
Contour

In het fraaie Delftse Prinsenhof (waar
de kogelgaten van de moord op de vader des vaderlands nog goed geconserveerd zijn) werd de jaarlijkse Contourtentoonstelling gehouden, een confrontatie met een geselecteerd aantal jonge
en oudere, bekende en minder bekende
beeldende kunstenaars. Veelal een interessante staalkaart van pas gesignaleerd
jong talent en van bestaand kunnen dat
bevestigd wordt.
Waar het nu precies aan ligt, weet ik
niet maar de Contour-tentoonstelling
van dit jaar was ronduit teleurstellend.
Er waren praktisch geen verrassingen,
het niveau was allesbehalve hoog, de inrichting was ronduit slecht. Men had
andere zalen gekozen dan vorig jaar,
opstelling en afwerking lieten in alles te
wensen over. Van liefdevol ophangen en
belichten was geen sprake, bij een aantal werken hingen geen nummers of verkeerde, er was geen behoorlijke prijslijst
voorhanden (hoewel er met rijkssubsidie
kon worden gekocht) en de catalogus
was onoverzichtelijk (met een van jaar
op jaar oubolliger wordend omslag). De
kwaliteit van de geexposeerde werken
was aanzienlijk lager dan anders. Dit
gold voor alle categorieen: schilderijen,
grafiek, wandkleden, beeldhouwwerk en
zelfs ceramiek, op welk gebied Contour
toch zo'n voortreffelijke naam geniet.
Slechts een paar kunstenaars kwamen
naar mijn smaak duidelijk boven de algemene malaise uit: de beeldhouwer
Lotti van der Gaag, die nu ook schildert, Zoltin Peeter met groenblauwe, zeer
grote etsen, Bonies, Guido de Waart
met verrassende grafiek, Jan van den
Broek met welhaast organische doeken
en Ton van Os, bekend als bekwaam,
jong graficus, maar nu debuterend met
sterke schilderijen.
Het is te hopen dat Contour volgend
jaar weer gezond is.
Oranje

In een aangrenzend zaaltje in hetzelfde
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Prinsenhof is ter gelegenheid van de
geboorte van Willem-Alexander een tentoonstellinkje ingericht over jonge Oranje-kinderen. Het is opvallend met hoeeel talent het huis van Oranje in vroeger tijden opdracht heeft gegeven aan
uiterst slechte schilders om geboorte- en
dooptaferelen te vereeuwigen. Ik ben
benieuwd of hierin verandering komt.
De opdracht aan Co Westerik om de
begrafenis van prinses Wilhelmina te
schilderen, was in ieder geval bemoedigend.
Dubuffet
Het Amsterdams Stedelijk Museum beschikt sinds kort over genoeg werken
van Dubuffet om er een Dubuffet-zaal
mee te vullen. Geheel tegen zijn gewoonte in heeft de Franse schilder vijf
doeken uit zijn eigen verzameling aan
het museum geschonken. Dit gebeurde
tijdens een officiele zitting, waarbij de
biograaf, agent en vriend van Jean Dubuffet Max Loreau de werken overdroeg aan de Amsterdamse wethouder
Polak. Dubuffet die een hartgrondige
hekel aan musea heeft, liet door Loreau
verklaren dat naar zijn mening het Stedelijk Museum eigenlijk geen museum
is, maar een levend onderdeel van de
werkelijkheid. De door museumdirecteur mr. E. L. L. de Wilde zelf uitgezochte schilderijen zijn gemaakt in 1947,
1953, 1956 en 1958. Ze vertegenwoordigen een respectabele waarde.
Vermeldenswaardigheden

Rietveld Academie
De Amsterdamse Kunstnijverheidsschool
is vlak voor het einde van het cursusjaar verhuisd van het al jaren te kleine
gebouw in de Gabriel Metsustraat naar
een nieuw pared in de Prinses Irenestraat, vlak bij het Olympisch Stadion.,
In 1948 (!) maakte architect Gerrit Rietveld al de eerste maquette. Sindsdien
werden de plannen herhaaldelijk gewijzigd, maar door het tien jaar lang wachten op de vereiste rijksgoedkeuring is de
nieuwe school eigenlijk bij ingebruikname al weer te klein. De officiele opening werd verricht door de staatssecretaris van onderwijs en wetenschappen,
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mr. J. H. Grosheide. Ter nagedachtenis
van Gerrit Rietveld veranderde het bestuur van de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool de naam van het opleidingsinstituut in Gerrit Rietveld Academie.
Kroniek van Kunst en Kultuur
Uitgeverij P. N. van Kampen en de
redacteur van de Kroniek van Kunst en
Kultuur hebben besloten het in 1935
voor het eerst verschenen blad op te
heffen. De financiele zorgen werden te
groot. Twee jaar geleden dreigde het
tijdschrift al ten onder te gaan. Een
door Amsterdamse kunstenaars ondernomen reddingspoging, die 18.000 gulden opbracht, heeft slechts tot uitstel
van executie geleid. Uitgeverij van Kampen heeft het voornemen de beste artikelen uit de sinds 1935 verschenen jaargangen in boekvorm bijeen te brengen.

Tegels
Tot begin september wordt in de tentoonstellingsruimte op de Oostelijke
Binnenplaats van het Rijksmuseum te
Amsterdam een expositie gehouden van
Noordnederlandse, Antwerpse en Spaanse tegels van de late 16e eeuw tot het
begin van de 19e eeuw. De collectie
werd in 1939 voor het laatst getoond.
Zij bestaat uit het oude bezit van het
Rijksmuseum en uit de grote verzameling tegels van Arthur Isaac. Deze laatste collectie werd voor een gedeelte aangekocht en voor een ander deel in 1955
door de erven aan het museum geschonken. Een groep Spaanse tegels werd in
1965/66 van de beer J. W. N. Achterbergh gekocht.
Paul Mertz

Bred erode
Evenals vorig jaar zal tot het einde van
de zomer de ruine van Brederode
's avonds worden verlicht en voor bezoek zijn geopend. Het exposeren van
beeldende kunst, waarmee vorig jaar bij
wijze van experiment werd begonnen,
zal worden voortgezet.
Kunstveiling voor Israel
In gebouw Frascati in Amsterdam is
zondagavond 11 juni een veiling van
honderden kunstwerken gehouden,
waarvan de opbrengst (ca 82.000 gulden) ten goede is gekomen aan de Collectieve Israel Actie. Veel kunstenaars
(waaronder Lucebert, Tajiri, Appel en
Paul Citroen) alsmede een aantal collectioneurs hebben schilderijen en grafiek
afgestaan, die werden getaxeerd door
prof. dr. H. L. C. Jaffe, hoogleraar in
de kunstgeschiedenis in Amsterdam.
In het Comite van Aanbeveling had
o.m. jonkheer W. Sandberg zitting, verbonden aan het Israel-museum en ouddirecteur van de Gemeente musea in
Amsterdam.
Bergen
Ook in het kunstenaarsdorp Bergen
(N-H) is een kunstveiling ten bate van
Israel gehouden en wel op 24 juni jl. in
'De rustende jager'.

Beeldende kunst
in Belgie
We hebben bier vroeger al wel eens betreurd dat het Brussels museum voor
moderne kunst zo weinig moderne kunst
toont; intussen heeft het een tentoonstelling aan Saul Steinberg gewijd, en
kreeg men in de noodlokalen een eerste
overzicht te zien van de aanwinsten der
laatste vijf jaren; die aanwinsten zijn uiteraard te talrijk om in een expositie te
worden getoond, zodat een tweede selectie zal volgen. Uit de eerste tentoonstelling onthouden we vooral een grootse Matta, een hoofdwerk van Dali,
prachtige doeken van Alechinsky, Vandercam, Raveel, twee werken van Pol.
Mara, die illustreren welke snelle evolutie deze kunstenaar in enkele jaren heeft
doorgemaakt, niet alleen van abstract
naar (nieuw) figuratief, maar van bruisende vormen en chatoyante ldeuren
naar een kunst van nuances, verschuivingen, subtiliteit.
Misschien ligt hierin wel de verklaring
voor zijn jongste succes: op de biennale
van Tokio werd hem, door een jury die
voor de meerderheid uit Japanners bestond, de grote prijs voor moderne
kunst toegekend.
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Een andere belangrijke tentoonstelling
te Brussel bracht, in het Paleis voor
Schone Kunsten, een confrontatie tussen
zes surrealisten: Magritte, Delvaux, Dali, Miro, Ernst, Tanguy waren met
representatieve ensembles vertegenwoordigd. Curieus was wel de constatatie dat
precies die schilders die wij altijd het
meest en het zuiverst 'schilder' hebben
gevonden — Max Ernst en Juan Miro
— ditmaal de minst overtuigende indruk
maakten, terwijl integendeel de meest
'literairen' — Salvador Dali en vooral
Rene Magritte — het sterkst boeiden.
Wat nog maar eens de snelle verschuivingen van de optiek en de betrekkeiijkheid van een waardeoordeel bewijst. De
hedendaagse 'terugkeer van het beeld'
werpt niet alleen alle picturale normen
overhoop, hij beinvloedt zelfs de sensibiliteit die wij altijd, achter en boven
alle formele veranderingen, als een wezenlijke constante beschouwden.
Zonder die verschuiving, die een herwaardering van het surrealisme mogelijk
maakt, is ook een tentoonstelling als
'Oostende 1900' ondenkbaar. Die plotselinge algemene belangstelling voor La
Belle Epoque is slechts mogelijk geworden door een verruimen van de esthetische opvattingen en ook door een nieuwe approach van het object. Wanneer
Oostende op dit ogenblik, naast de 310
schilderijen in het museum, in de Kursaal meal- dan 1000 voorwerpen bevat
(een veredelde en geraffineerde Marche
aux Puces met meubelen, boeken, mode, foto's, bibelots, grammofoons, oude
auto's en noem maar op), dan laat het
voor ons geen twijfel dat Kier de pop
art voor iets tussen zit, waardoor men
met nieuwe ogen naar de dingen is gaan
zien. Het algemeen tijdsbeeld dat door
al die dingen wordt opgeroepen, moge
voor het groot publiek alleen maar vertederend of amusant zijn, het bewijst
ook dat een periode die men als stijlloos
en hybridisch pleegt te beschouwen Naar
eigen vormgevoel heeft gehad. Met de
of stand smelten kitsch en raffinement,
elegantie en bombast, mooi en lelijk erin samen en begint zich een fascinerende, kaleidoskopische wereld of te tekenen die, vergeleken bij de huidige, een
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vriendelijke oase lijkt. Of werkt alleen
maar le mirage du passé?
't Kasteelke' te Mullem, bij Oudenaarde, vormt een nieuwe schakel in de
reeks vooruitstrevende kunstcentra die
de laatste jaren bezig zijn het kunstleven
in Vlaanderen te decentraliseren (Galerie Drieghe te Wetteren, Galerie Margareta de Boeve te Assenede, Galerie
M.A.S. te Deinze . . .). In het fraaie interieur kwam het nieuwe werk van Pierre
Vlerick dat wij er onlangs zagen, uitstekend tot zijn recht. Veel evolutie is er
zo op eerste gezicht niet aanwezig in de
meestal vrij grote schilderijen; hoogstens lijken zij iets minder wazig, iets
meer gestructureerd en ook wel wat voller en intenser van kleur. Het blijft in
hoofdzaak een frele, uiterst subtiele
schilderkunst, associaties oproepend met
bloemenvelden, LSD-visioenen, de
'Nympheas' van Monet, en soms ook,
voor wat het zeldzame en vaak morbiede palet betreft, met Odilon Redon. Er
is de laatste maanden nogal wat sprake
geweest van 'de nieuwe luministen',
maar we hebben zo de indruk dat Pierre
Vlerick hen tien jaar voor is geweest.
Parijs heeft nogal wat aandacht besteed
aan de nieuwste realisatie van Luc Peire: in het Musee National d'Art Moderne zagen wij begin juni zijn 'Environnement', een vierkant vertrek waarvan de
vier wanden uit enorme Peire-composities en plafond en vloer geheel uit
spiegels bestonden. Door de weerkaatsing werden de wit-en-zwarte verticalen
eindeloos in de hoogte en in de diepte
doorgetrokken, zodat de toeschouwer
het gevoel kreeg tegelijk in de afgrond
te storten en in de lucht te worden opzogen. Men kan er een stunt in zien,
maar niet ontkennen dat die stunt dan
toch, in alle betekenissen van het woord,
een rechtlijnig doortrekken is van Peires jarenlange obsessie: verticalisme,
ruimte, statiek. Wat hij totnogtoe alleen
op het vlak wist op te roepen projecteert hij nu in de ruimte. En de beschouwer wordt middenin die ruimte geslingerd — en blijft erin zweven. Halfweg een bodemloze liftkoker, of tussen
de wolkenkrabbers van Manhattan —
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het is geen comfortabel gevoel. Maar
halfweg zichzelf hangen, tussen stijgen
en vallen — het bezorgt ook wel even
een (metafysische) duizeling. De elektronische klanken van Louis De Meester, die de zaak nog maar meer uithollen, maken het geheel niet gemakkelijker. En het meeste in de grote 'Mouvement-Lumière'-show, die in de andere
vleugel van het museum gehouden
wordt, is hierbij vergeleken gewoon
Spielerei.
De negende biennale in Middelheim
lijkt op eerste gezicht interessanter dan
sommige vorige, en minder interessant
dan enige andere. Zij heeft geen eigen
gezicht, geen welbepaald karakter, maar
zij bezit wel informatieve waarde doordat zij het mogelijk maakt kennis te
maken met de hedendaagse produktie in
Oost-Europa. Voor het eerst kan men
beeldhouwkunst zien uit Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije en Roemenie; Joegoslavie, waarvan reeds eerder een aantal kunstenaars in het westen exposeerden, is nu ook met een omvangrijker
selectie vertegenwoordigd. Men wist dat
de kunst van dit land vooruitstrevend is
en op intemationaal niveau staat; maar
ook de andere Oost-Europese landen

blijken nu losgeraakt uit het sociaalrealisme en hebben aansluiting gevonden bij de uitdrukkingsvormen van deze
tijd. Werkelijk zeer grote beeldhouwers
worden niet gereveleerd, maar wel treft
de speelse en spectaculaire glassculptuur
van H. A. Tomaszewski en vooral het
werk van de jonge Jerzy Beres, die met
ruwhouten vormen spookachtige associaties oproept, en wiens combineren van
humor en dreiging ergens zeer dicht bij
de natuur en bij primitieve kunstvormen
staat. Naast Oost-Europa is ditmaal ook
Japan aanwezig, met een kleine selectie
waarin vooral het werk van Horiuchi
Masakasu opvalt: van zodanige kwaliteit dat men meer dan ooit verlangt eens
eindelijk een hele biennale aan het Verre Oosten gewijd te zien. In een stille
uithoek van het park werden een twaalftal grafstenen van de mysterieuze Bogomilen-kunst geplaatst. Wat zij in een
biennale van hedendaagse beeldhouwkunst komen doen is niet erg duidelijk,
maar dat vraagt men zich niet meer of
wanneer men geconfronteerd wordt met
de sterkgeladen, geconcentreerde stenen,
die eigenlijk toetsstenen zijn voor alle
echte plastiek.
Marc Callewaert

Boekbespreking

GODSDIENST
C. F. D. Moule
Het Nieuwe Testament in de
oude Kerk
Vert. door L. A. Rood s.j., Aula, Utrecht/
Antwerpen, 1966, 287 pp., 1 3,90.
Deze interessante pocket is van de ene kant
een geschiedenis van de kerk in de apostolische tijd gezien vanuit hetgeen de Evangelien ons daarover meedelen. Maar tevens
gebruikt S. dit materiaal weer op zeer vernuftige wijze om te laten zien hoe in dat
milieu van de oude Kerk de geschriften van
het Nieuwe Testament zijn ontstaan. Het
eerste aspect wordt behandeld in de eerste
6 hoofdstukken waarin S. de Kerk in haar
eredienst behandelt, hoe de Kerk uitleg
geeft van zichzelf (fasen van bewustwording, gebruik der Joodse schriften, de Evangelien en de Handelingen, de heerschappij
van Christus), verder de Kerk onder de
aanval, de bovenbouw wordt opgetrokken
en geconsolideerd, verscheidenheid en eenvormigheid in de Kerk. In het zevende
hoofdstuk beschrijft hij dan het verzamelen
en schiften van de documenten. Moule's
werk is dus Been 'inleiding' in de zin waarin
dit woord gewoonlijk gebruikt wordt. Hier
wordt dus niet gezocht naar allerlei bijzonderheden over ieder boek afzonderlijk, maar
wel hoe het Nieuwe Testament tevens bron
en weerslag is van het leven van de eerste
eeuw van de Kerk. En zo geeft dit werkje
een heel verhelderend inzicht bij het lezen
van het Nieuwe Testament. De 'Bijlagen'
lijken me iets te speciaal voor vakgeleerden
om in een dergelijke uitgave een plaats te
vinden. Uitstekende noten, registers van personen, zaken en bijbelplaatsen maken het
werkje zeer bruikbaar ook ter consultatie.
P. Grootens

L. Cerfaux
Le tresor des paraboles,
spiritualite biblique
Desclee, Tournai, 1966, 161 pp., Fr. 96.—.
De parabels in het evangelie blijven, omdat
ze eeuwigheidswaarde hebben, nog altijd bijzonder boeien en terecht heeft daarom S.
aan zijn werkje de titel van Le tresor des
paraboles gegeven. In de inleiding verklaart
hij eerst het wezen van de parabel in het
oude testament, om dan te laten zien dat
Jezus van die methode gebruik gemaakt
heeft als middel van zijn openbaring. Zij
getuigen van zijn diepe religieuze gedachte
en vormen tevens schatten van poezie. S.
heeft de parabels in drie groepen ondergebracht, nl. die van het Koninkrijk, die van
de nieuwe gerechtigheid en die welke ons
helpen de drempel der eeuwigheid te overschrijden. Bij iedere parabel geeft hij een
exegese uit het Oude en Nieuwe Testament
en laat hij zien hoe de gedachten daarin
vervat voortleefden in de traditie. Dit alles
in de vorm van korte meditaties, die men
graag stuk voor stuk zal overwegen.
P. Grootens
Le Saint Rosaire
(Les Enseignements Pontificaux et Conciliaires).
Presentation et tables par les Moines de
Solemnes, Desclee & Cie, Tournai, 1966,
45 pp., F. 160.
Met de grootste zorg hebben de Monniken
van Solemnes alle pauselijke documenten
die op het bidden van de rozenkrans betrekking hebben, in Franse vertaling uitgegeven.
Het boekje wordt ingeleid met een voorwoord van Mgr. Garrone; na de teksten
volgen drie aanhangsels en zes registers. Als
documentatie een interessante uitgave.
A. v. Kol
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Herbert McCabe o. p.

De nieuwe schepping,
leven in de Kerk
Vert. door F. van der Heyden 0. Praem,
Nelissen, Bilthoven, 1966, 214 pp., f 7,90.
De meeste hoofdstukken uit dit boek zijn
ontstaan uit discussie met studenten en anderen aan verschillende Engelse universiteiten en op conferenties van de Bond van
Katholieke Studenten. „Dit boek zal handelen", zegt de auteur, „over de Openbaring,
over de gemeenschap die God heeft gesticht
en over de sacramenten. Het is een theologisch werk, d.w.z. het spreekt over God en
zijn bemoeienis met de mensen. Het meeste
van wat ik zeg, zal waarschijnlijk tamelijk gewoon zijn, maar iets is misschien wel nieuw.
Dat komt omdat ik de resultaten zal benutten van de grote theologische heropleving
die al enkele jaren in de Kerk plaats vindt".
Christus is het grote sacrament van de
eenheid onder de mensen. Hij is onder ons
tegenwoordig door middel van mysteries,
van sacramenten die mysteries zijn van menselijke gemeenschap, maar ook mysteries
zijn van zijn werkende tegenwoordigheid
onder de mensen. S. wil daarom zijn bock
aanbieden als een studie van de sacramenten als kerkvormende factoren. Hij doet dit
op zeer aansprekende wijze en hij schrijft
alsof men onder zijn gehoor zit waarmee
hij discussieert. Dat maakt de toon van dit
boek levendig. Uitgaande van de openbaring
als woord van God beschrijft hij dan de
Kerk als nieuwe schepping en het yolk van
God, die vooral een eucharistische gemeenschap is, maar waarin het leven evenzeer
gevoed wordt door de andere sacramenten.
Een laatste hoofdstukje handelt over het
leven na de dood om het doel aan te geven
waarvoor de Kerk bestaat.
P. Grootens
Newman

Mens en God
Geestelijke teksten van Newman
vertaald en ingeleid door Dr. R. Boudens,
O.M.I.
Jecta, Brussel 9, 1966, 301 pp..
Een zeer mooi en aanbevelenswaardig meditatieboek, met uitsluitend teksten uit Newmans werken, in de eerste plaats uit zijn
preken, maar ook uit zijn overwegingen,
zijn Apologia en enkele andere geschriften.
Ze zijn niet chronologisch, maar naar de
inhoud gerangschikt, en elk van de 152 meditaties heeft een passend opschrift.

De lange inleiding roept enkele vragen en
bemerkingen op. Waarom opnieuw de
oude, vele malen weerlegde mythe herhaald
dat Newmans moeder streng calvinistisch
was (p. 12)? Zou Newmans eerste 'bekering' in 1815 ook niet een morele geweest
zijn en niet enkel een intellectuele (p. 13)?
Newman zou niet door zijn eerste examen
gekomen zijn en enkele maanden later Fellow van Oriel zijn geworden (p. 14). De
waarheid is dat hij in november 1820 wel
door zijn eindexamen aan de universiteit
gekomen is maar niet de hoogste onderscheiding heeft behaald, waarvoor hij zich
had opgegeven, en dat hij op 12 april 1822,
dus bijna anderhalf jaar later, tot Fellow
werd gekozen. Zo zijn er nog meer onnauwkeurigheden, soms ernstige, zoals op
p. 24, waar schrijver Newmans logics, niet
op een intellectuele basis laat rusten, „maar
op een overtuiging die men bijna emotioneel zou mogen noemen".
P. Dr. Zeno, Capucijn

S. Heitz

Der orthodoxe Gottesdienst
Bnd. I: GOttliche Liturgie and
Sakramente
Matthias Griinewald, Mainz, 1966, 571 pp.,
D.M. 24.80.
Aldoor groeit in het Westen de belangstelling
voor de geestelijke rijkdom van het Christelijk Oosten en uiteraard voor de liturgian.
Voor alien — specialisten en „leken" — is
dit boek, samengesteld door aartspriester
Sergius Heitz, van zeer groot nut. Het bestaat uit vier delen: a. de veranderlijke feesten van het kerkelijk jaar (tot p. 212); b. de
goddelijke Liturgieen nl.: de Chrusostomosliturgie, de Basileios-liturgie, de Jacobusliturgie en de Gregorios-liturgie of die der
van te voren geheiligde Gaven (tot p. 358);
c. de onveranderlijke feesten en gedachtenisvieringen in het kerkelijk jaar (tot p. 458);
d. de Sacramenten (tot p. 550). Achterin
staan melodieen van de acht kerktonen volgens de gebruiken van de russische en van
de griekse kerk. Men hoort — doorgaans
toch wel in wat oppervlakkige formuleringen
— dat in het christelijk Westen het mysterie
wordt ontluisterd. Hier wordt men getroffen
door diepe en prachtige doxologische teksten. Om met de orthodoxen te spreken:
„de liturgerende kerk is het voorportaal van
de hemel zij zijn balled op de goddelijke heerlijkheid". Het boek is mooi uitgegeyen, grote en kleine letter in juiste verdeling,
goede rubricering. Voor alien die zich voor
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het Christelijk Oosten interesseren een zeer
nuttig boek, dat wij gaarne aanbevelen.
W. Theunissen
C. S. Dessain

John Henry Newman
Thomas Nelson Ltd, London and Edinburgh, 1966, 178 pp., 30 s.
De invloed van Newman op onze tijd is
misschien het best getekend door abt, nu
bisschop, Butler, die tegen het einde van
Vaticanum II gezegd heeft dat hij „ervan
overtuigd was dat Newmans geest zweefde
over het Concilie. De onderwerpen en belangen waaraan Newman honderd jaar geleden werkte en waarvoor hij zich inzette
op intellectueel niveau, beginnen nu aan de
oppervlakte te komen".
Dit leven, geschreven door de oratoriaan
die sinds vele jaren al zijn tijd besteedt aan
intense Newmanstudie, vermeldt niet alleen
nauwkeurig de gewone biografische gegeyens — echter zonder veel details — maar
plaatst ze vooral in Newmans denkwereld
en verklaart ze als uitingen van een strijder
voor Gods openbaring. Hiervoor citeert de
schrijver korte, maar veelzeggende passages
uit de vele geschriften van zijn grote voorganger.
P. Dr. Zeno, Capucijn
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te zetten. Deze consequente en veeleisende
metafysiek van de persoonsrelatie, welke
gesteld wordt tegenover de objectiverende
ik-ding-relatie, blijkt in het verloop van de
uiteenzetting uit te lopen op de ontwikkeling van een aantal categorieön die het
mogelijk maken om de kostbaarste levenswaarden onder woorden te brengen: ervaring, vertrouwen, geloof, liefde. Wie zich
tot de belijdenis van de God van het Oude
Testament en/of tot de Vader van Jesus
Christus bekent, zal in Bubers uiteenzettingen gewaar worden dat de grondhouding
van geloven verwoord kan worden in termen die zowel recht doen aan het geloof
als aan de menselijke ervaring. Maar ook
wie zich niet tot dit geloof bekent zal in
Ich und Du veel van zijn werkelijke, existentiele relaties met mensen en dingen terugvinden. Het is waar dat Bubers gedachten in
de loop van de laatste tientallen jaren gemeengoed geworden zijn van veel wetenschappen en van talloze vormen van organisatie en human-relations-arbeid. Maar dan
is het nog goed, terug te gaan tot de bron.
Het formaat van het boekje nodigt ertoe
uit, het met zich mee te dragen ; wellicht
dat dit ook een manier is om de inhoud
langzamerhand tot eigen bezit te doen groeien. De laatste vijftien bladzijden bevatten
het Nachwort, dat Buber in 1957 bij Ich
und Du schreef ; het gaat in op de consequenties die Bubers wijsheid heeft voor
o.m. opvoeding en psychotherapie, en bevat
een ontroerende belijdenis van Bubers godsgeloof.
F. J. v. Beeck

WIJSBEGEERTE
T. A. Goudge
Martin Buber

Ich und Du

De wijsgerige aspecten van de evolutie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 276 pp.,
f 3.50.

Verlag Jakob Hegner, Köln, 1966, 160 pp.,

DM. 9.80.
Het is een bijzonder gelukkige gedachte geweest, Martin Bubers meesterwerk van 1923
op deze wijze, d.w.z. in zakformaat (11 x
17 cm) en bijzonder smaakvol gedrukt en
geboden, uit te geven. De tekst van Ich
und Du, die jaren van de markt is geweest
en sinds 1962 pas weer in de eerste band
van Bubers verzamelde werken toegankelijk
geworden is, verdient deze heruitgave: wie
de moeite neemt en zich de rust verschaft
om zich te confronteren met de trefzekere,
profetisch-stellige analyse van het bestaan
zoals Buber die opzet, loopt inderdaad de
kans (en het risico!) zijn hele denkwereld
en vele van zijn denkpatronen op de helling

De evolutieleer aan de kaak gesteld! Wat is
het waarheidsgehalte van deze leer, van welke systemen en modellen maakt de gecorrigeerde evolutietheorie gebruik, en hoe zijn
de verschillende causale verklaringen met elkaar in samenhang te brengen? Dat zijn de
elementaire vragen die in het eerste gedeelte
van dit boek gesteld worden. Onze indruk
hiervan is dat er in terminologie (mutatie,
populatie, toeval etc.), in aanpak van het
onderzoek, in weergave van de experimentele
gegevens, distincties worden aangebracht die
de geneticus c.s. wel in zijn agenda zou
mogen noteren. Het blijft uiteraard jammer,
dat in onze gespecialiseerde maatschappij een
bezinning op methodiek, op geldigheid van
wetten en uitspraken, vaak moet komen uit
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een hoek die voor de realia uit het onderzoek aangewezen is op meer of vaak minder
recente literatuur, en aldus bedolven wordt
onder een massa van elkaar tegensprekende,
soms na veel speurwerk onjuist gebleken
conclusies. Wel krijgen wij sterk de indruk
dat S. zo gebiologeerd is door de statische
modelvorming in de evolutieleer, dat hij de
klaarblijkelijke aanpassing van organismen
en poulaties bijna uitsluitend vanuit een dergelijk gezichtspunt wil verkiaren. Bijgevolg
sluit hij zich aan bij de aanhangers van de
nog discutabele theorie, dat een mutatie altijd optreedt onafhankelijk van structuren
en omstandigheden — al durft hij dat niet
overal even scherp te stellen; zijn ondogmatische houding dwingt hem daarentegen
ook de tegenpartij aan het woord te laten in
haar scepticisme tegenover de monopoliepositie van de selectietheorie. Dit meer technische gedeelte, dat met name uitmunt waar
er onderscheid gemaakt wordt in systematische en historisch-beschrijvende verklaringen, gaat via een beschouwing van het menselijk evolutiestadium over op andere, aanverwante vraagstukken die begrippen betreffen als kosmische evolutie, discontinuiteit,
zin, vooruitgang, voltooiing van de evolutie.
Gezien hun functie in de literatuur over evolutie in meer uitgbreide zin, lijkt een analyse
van hun feitelijke inhoud erg op zijn plaats
te zijn. Bij de strijdvraag of de evolutieleer
een filosofische of biologische theorie is,
zouden wij voor de tweede opvatting willen
opteren, wat niet wegneemt dat S. zich
terecht afvraagt welke metafysische vooronderstellingen aan het systeem voorafgaan.
Reserve, gedegen logische analysering en
verantwoorde uitspraken kenmerken dit
boek; de lezer die zich voorgenomen heeft
zich in deze materie te storten, kan het peil
vermoeden.
G. Verschuuren

Prof. dr. J. Peters

Metaphysica. Een systematisch
overzicht
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1967 2e druk,
612 pp.
Dit boek geeft in werkelijkheid alleen een
overzicht van de Thomistische wijsbegeerte
die dan door de schrijver telkens wordt afgezet tegen systemen van latere denkers.
Daarbij heeft hij natuurlijk een keuze moeten doen, waarbij het enigzins verwonderlijk
is wel de naam van Heidegger en niet die
van Sartre aan te treffen Aan vraagstukken
die in de mode zijn zoals 'de taal' en de
'lichamelijkheid' besteedt schrijver toch veel
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aandacht. Het is moeilijk om geen eerbied
voor het systeem van Thomas te hebben;
toch laat het bij de moderne denker steeds
een gevoel van onbevredigd-zijn achter.
Komt dat doordat deze renaissance van het
griekse denken plaats vond tegen een achtergrond van andere opvattingen van ruimte en
tijd dan bij de grieken, of is het zo dat wij
hier met een oruniddellijk denken te maken
hebben waar de mens, toen het ontstond,
historisch al aan voorbij was? In ieder geval
blijft een filosofie die niet uitgaat van de
mens en zijn lot als enige zekerheid altijd
iets vreemds houden. Ze moet andere zekerheden zoeken. Zo neemt ook deze schrijver
nog onveranderd de stelling over dat waarden eigenschappen van de dingen zijn terwijl
tegenwoordig toch geen enkele denker meer
zal durven ontkennen dat waarde door de
mens aan de dingen wordt toegekend. Ook
de zogenaamde Godsbewijzen probeert de
schrijver te redden. Hij stelt dan dat dit
andere bewijzen zijn dan men elders gebruikt b.v. in de wiskunde. Maar wat betekent dan het woord 'bewijzen' indien men
het uit gaat breiden buiten de betekenis die
het in de andere wetenschappen heeft: het
moet een methode blijven aanduiden om
het waarheidsgehalte van een bewering na
te gaan. Die methode moet vanzelfsprekend
los staan van de inhoud van de te bewijzen
stelling omdat anders de stelling al in de
methode geimpliceerd is en er dus van bewijs geen sprake meer is. Dit zijn de gevaren waaraan ieder denken bloat staat dat
niet uit gaat van het subject als subject.
Laat de schrijver Sartre weg omdat hij meent
dat die daarvan wel uit gaat en noemt hij
Heidegger omdat hij meent dat ook Heidegger zijn basis elders zoekt? Zo ja dan vergist
hij zich, want het Sein zum Tode blijft in
het denken van laatstgenoemde dialectisch
verankerd. Hoe dit ook zij, dit is een belangwekkend boekje voor een ieder die kritisch
kan lezen.
C. J. Boscheurne

Prof. Dr. Gabriel Nuchelmans

Proeven van analytisch filosoferen
(Wijsgerige verkenningen), Nederlands Uitgeverscentrum, Hilversum, 1967, 128 pp..
14,50.
In dit boekje kan men kennis maken met
de methode van het analytisch filosoferen.
Schrijver doet echter meer. Hij blijft een
kritische houding aannemen: wijst er onder
andere op dat te veel denkers van deze
richting zich verliezen in onbeduidende details. Ook wijst hij op het gevaar geheel ver-
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strikt te raken in linguistische beschouwingen. In zijn historisch overzicht betrekt hij
dan ook niet Chomski en de mannen van
de generatieve grammatica. Hij gaat zelf
echter verder en waagt zich met deze methode van de analytische filosofie aan beroemde historische vraagstukken. De algemene
begrippen ontleedt hij als dispositie-kwesties.
Deze ontleding vindt plaats aan empirische
begrippen en kan zeer interessant worden
indien hij ze ook daarbuiten weet toe te
passen. Hij geeft geen algemeen systeem in
dit boekje dat is samengesteld uit de bewerking van een aantal eerder verschenen
artikelen. Zo is het hem dus ook niet
kwalijk te nemen dat ook hij niet toekomt
aan het blijkbaar voor alle leden van zijn
school moeilijke punt 'wat is een vraag'.
Toch zijn wijsgerige beweringen altijd antwoorden op vragen. De belangwekkende beschouwing van de schrijver over wat hij
alethische eenheden noemt zou er zeker bij
gewonnen hebben, vooral van uit het oogpunt van classificatie, indien hij deze uitspraken over de waarheid als antwoorden
op vragen had opgevat. Een voorbeeld in
het boekje is niet sterk en buitendien overgenomen van Warnock. Hier wordt de uitspraak van een jury 'schuldig' of 'onschuldig' opgevat als een gewone dispotionele
uitspraak terwijl het in werkelijkheid een
uitspraak in een vaktaal is en dus verificabel
hoort te zijn. Zijn andere voorbeelden zijn
telkens goed getroffen. Soms wijkt hij of
van de gebruikelijke wijze van analyse maar
maakt daarvan dan telkens uitdrukkelijk
melding. Juist nu onlangs een schrijver de
analytische filosofie misbruikte om zijn eigen
verlegenheid tegenover grote vraagstukken
te verbergen, is dit een uiterst nuttig boekje
voor wie de werkelijkheid van dit systeem
wil kennen.
C. J. Boscheurne
Dr. J. J. Poortman

De zin van het hylisch pluralisme
Van Gorcum, Assen, 1967, 1 60,—.
Schr. verdedigt de oude opvatting, dat naast
lichaam en ziel, of zelfs als drager van de
ziel de mens nog een soort van fijnstoffelijk
lichaam zou hebben. Hij geeft een overzicht
van het voorkomen van dit geloof in de geschiedenis waarbij hij een enkele keer iets
te ver gaat. Zo meent hij dit geloof te
vinden in 1 Tess. 5 : 23 waar sprake is van
lichaam, ziel en geest en bij Rembrandt in
het meisjesfiguurtje in de Nachtwacht. Zeker heeft dit geloof bestaan hoewel vaak
sprake is van een te letterlijke opvatting
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van mystieke en podtische beschrijvingen.
De mystiek kan Naar ervaringen nu eenmaal nooit werkelijk beschrijven maar alleen in vormen van tijd en ruimte. Daarnaast zijn er hypothesen om het voortbestaan na de dood te verklaren, die wij nu
met ons betere tijdbegrip niet meer nodig
hebben. Tenslotte zullen er gevallen zijn
waar sprake is van de uit de parapsychologie bekende z.g. uittredingen die waarschijnlijk neer komen op een vorm van volkomen
zelf-objectivatie. Deze beschrijvingen kunnen niet dienen voor een bewijs van het
bestaan van dit fijnstoffelijke lichaam.
Methodologisch is Schr. ook niet in zijn
bewijs geslaagd, wel is het overzicht dat hij
van dit geloof geeft bijzonder belangwekkend.
C. J. Boschheurne

WETENSCHAP

Dr. Th. Alberda, e.a.

De groene aarde
Biologie en ecologie van de plant
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 446 pp.,
1 5,90.
Een aantal Wageningse botanici hebben de
biologiestudenten en vele geinteresseerden
een weldaad bewezen met de publikatie van
dit boek. De plantenanatomie en fysiologie
worden hier goed behandeld, men vindt er
hoofdstukken over de voortplanting, moderne erfelijkheidsleer en over de ecologie.
Ook didactisch zit het boek goed in elkaar.
Voordat de eigenlijke fysiologie ter sprake
komt, worden enkele begrippen uit de natuur- en scheikunde uiteengezet. Of iedere
ontwikkelde leek in het yak alles zal begrijpen, is de vraag. Persoonlijk had ik bijv. bij
de behandeling van de assimilatie en dissimilatie de rol van het water als waterstofdonator resp. acceptor duidelijker naar voren gebracht. De chemosynthese kan dan
harmonischer met de fotosynthese in verband worden gebracht, omdat bij de chemosynthese wel andere stoffen als waterstofdonatoren optreden, maar dit is niet
relevant voor de rol van de waterstof. En
aan de andere kant is het met de beldemtoning van de rol van de waterstof ook
mogelijk de samenhang van dissimilatie en
gisting duidelijker te maken. Overigens niets
dan lof.
M. Jeuken
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Bjorn Afzelius

Biologie van de cel
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 160 pp.,
1 2,90.
Dit is een uitermate handig boekje over de
moderne celbiologie. Het verschaft ruime
informatie over de nieuwste gegevens, die
vooral te danken zijn aan de elektronenmicroscopic. Naast de vele tekeningen heb
ik de 28 fotoplaten zeer geapprecieerd. Behalve enkele structuren van de cel, als mitochondria, membranen, ribosomen, worden
ook enige speciale celsoorten behandeld,
als de spiercellen, de trilhaarcellen, en de
zenuw- en zintuigcellen. Het tabellarisch
overzicht op p. 133 e.v. is zeer handig. Een
geschiedkundig aanhangsel, een literatuuropgave en een register completeren het geheel. Aanbevolen.
M. Jeuken
Niels Bohr

Atoomtheorie en natuurbeschrijving
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 157 pp.,
2,25.
In dit boekje zijn 4 artikelen van Niels
Bohr gebundeld, oorspronkelijk gepubliceerd in de jaren 1925, 1927 en 1929. In
1934 werden deze artikelen voor het eerst
samen uitgegeven en in 1961 herdrukt. Deze
laatste Engelse heruitgave wordt nu in Nederlandse vertaling aangeboden. In deze
heruitgave zijn uitspraken van vroeger nu
nauwkeuriger geformuleerd, zodat het alleszins de moeite waard is, gezien de ontwikkelingen in de atoomfysica, hiervan kennis
te nemen. Bohr behandelt het onderscheid
tussen de denkhouding in de klassieke fysica en in de atoomfysica. Dit is van belang
om een inzicht te krijgen in de modelvorming in de fysica. De vertaling is goed.
M. Jeuken

PSYCHOLOGIE

Dr. A. F. Sanders

De psychologie
van de informatieverwerking
Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1967, 200
pp., 1 15,50, geb. 1 18,50.
De schrijver, een experimented psycholoog,

Boekbespreking
geeft in dit boek een overzicht van recent
onderzoek over de menselijke mogelijkheden
tot het verwerken van zintuigelijke informatie.
De studie van dit probleemgebied is zeer
actueel; de toenemende automatisering
heeft een verschuiving veroorzaakt in de
aan de werknemer gestelde eisen: de lichamelijke belasting is verminderd, terwijI het
mentale arbeidsvermogen bij de bediening
van machines en controle-apparatuur steeds
meer van belang is geworden.
Het meest primaire onderzoek op dit terrein omvat de meting van de tijd die men
nodig heeft om op een prikkel met een eenvoudige handeling te reageren. Deze reactietijden blijken afhankelijk te zijn van een
groot aantal factoren, waaronder de intensiteit en de duur van de signalen, de aard
van de zintuigelijke aanbieding en de motivatie van de proefpersoon.
Uitgaande van de zgn. informatietheorie
wordt in aansluiting daarop gedemonstreerd, hoeveel informatie in een bepaalde
tijd opgenomen en in zinvolle handelingen
omgezet kan worden.
De volgende stap is de besliskunde; de situatie maakt niet alleen een reactie, maar ook
een keuze tussen verschillende reactiemogelijkheden noodzakelijk. De decisietheorie
vormt aan de hand van experimenten wiskundige modellen waarmee de menselijke
handelingen in bepaalde omstandigheden
beschreven en tot op zekere hoogte voorspeld kunnen worden. Deze modellen worden vrij ingewikkeld doordat beslissingen
niet bepaald parallel lopen met theoretisch
te verwachten kansen.
Voor een zinvolle benadering van deze problemen is ook uitgebreid onderzoek van
psychisch-fysiologische mogelijkheden als het
geheugen, de eigenschappen van onze zintuigen e.d. noodzakelijk.
De auteur sluit zijn beschouwingen af met
enkele hoofdstukken over meer algemene
factoren als aandacht en vermoeidheid,
waakzaamheid bij monotone taken en de
arbeidsmotivatie.
De vele weergegeven theorieen en modellen
tonen duidelijk de moeilijkheden waarmee
deze nieuwe tak van de psychologie te maken heeft. Het is in de schrijver zeer te
waarderen dat hij uit de veelheid van literatuur, aangevuld met eigen onderzoek, een
systematisch overzicht heeft weten samen te
stellen. De psychologie is echter een zelfbetrokken vak ; de vele informatie die het
boek bevat is dermate compact weergegeven dat de lezerskring in tegenstelling tot de
uitgesproken verwachting wel voornamelijk
tot vakspecialisten beperkt zal blijven.
P. A. Vroon
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A. v. Kaam

Existential Foundations
Of Psychology
Duquesne University Press, Pittsburgh/Ed.
Nauwelaerts, Louvain, 1966, 386 pp., $ 7.95.
In deze groot opgezette studie worden vragen opgeworpen over het samenspel tussen
psychologie en hedendaagse bestaanservaring, over een synthese van de uiteenlopende
benaderingen van de psychologie en over de
plaats van de fenomenologie in deze weteenschap. Het gaat dus om kritische vragen
over de grondslagen en de opbouw van de
psychologie. Deze brede visie hierop, waarbij
in erkenning van het werk in afzonderlijke
richtingen toch ook de beperktheid hiervan
wordt aangewezen, is zeker in de V.S. een
gedurfde poging. Wanneer men in wil gaan
op dit boek, dan zou dit een belangrijke
bijdrage kunnen worden voor een verbreding
en verdieping van de psychologische wetenschap, zoals deze met name in de V.S. vaak
beoefend wordt. De waarderende woorden
van G. Allport over dit boek, die op de flap
worden geciteerd, stemmen in dit opzicht
hoopvol.
J. Kijm
M. D. Vernon

De psychologie van het zien
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 256 pp.,
f 3.50.
Een overzicht van kwesties betreffende visuele waarneming. De schrijfster weet allerlei
wetenschappelijk detail-onderzoek overzichtelijk weer te geven en de betekenis hiervan te
verduidelijken. Hierbij komt bijv. ter sprake:
waarneming en ontwikkeling, waarneming
van vorm en kleur en beweging, aandacht
en waarneming. Het boek is in de eerste
hoofdstukken vrij populair geschreven, maar
het laatste gedeelte stelt hogere eisen aan de
lezer.
J. Kijm
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psychologie beoefend wordt, geeft hij een
beschrijving. Deze is in het kader geplaatst
van een uiteenzetting over wijsgerige stromingen die van bijzondere invloed waren op
de psychologie. De auteur wijst speciaal op
het positivisme, het werk van H. Bergson en
de betekenis van de fenomenologie. Hierdoor is dit boek een studie geworden die
meer biedt dan veelzijdige informatie. Er ligt
een uitnodiging in tot nadenken over hetgeen zich in de psychologie afspeelt. Wie de
auteur hierin volgt, kan er inderdaad in vinden wat hij bedoelde: een verduidelijking
van de situatie van de hedendaagse psychologische wetenschappen.
J. Kijm
Dr. P. Drenth

De psychologische test
Een inleiding in de theorie van de
psychologische test en zijn
toepassingen
(Psychologische monografieen), Van Loghum Slaterus, Arnhem, 1966, 302 pp., ing.
1 12,90, geb. 1 14,90.
Op basis van een uitgebreide literatuur
wordt hier een overzicht gegeven van vraagstukken rond de psychologische test. Na
inleidende hoofdstukken over historie, aard,
toepassingen en indelingen van tests, worden
meer technische kwesties behandeld in de
hoofdstukken die gaan over: afname en
verwerking, betrouwbaarheid, validiteit en
betekenis, en tenslotte over de bijdrage van
de test in beslissingen. Dit heldere, gedetailleerde en goed gedocumenteerde overzicht
is zeer bruikbaar ter orientatie op het ingewikkelde terrein van de testtheorie.
J. Kijm

LITERATUUR

Andreas Burnier
F. L. Mueller

De hedendaagse psychologie
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 208 pp.,
1 2.90.
De schrijver van dit boek doceert geschiedenis van de psychologie aan de universiteit
van Geneve. Zijn belangstelling voor de geschiedenis van deze wetenschap tekent dit
werk. Van verschillende vormen waarin de

Een tevreden lach
Querido, Amsterdam, 1965, 169 pp., 1 6,90.
De hoofdfiguur, de medische studente Simone, voelt zich sexueel aangetrokken tot
andere vrouwen. Voor dit probleem ziet zij
echter geen oplossing in een lesbische verhouding, maar zij wil de mannelijke gevoelens in zich tot hun recht doen komen door
zichzelf tot man te transformeren. Zo
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zij voor zichzelf een levenshouding scheppen, die door haar omgeving niet alleen
aanvaard, maar ook gerespecteerd wordt.
Als zij na vele uiteenlopende belevenissen
tenslotte in de rosse buurt belandt, meent
zij even haar doel bereikt te hebben, omdat
men haar daar neemt, zoals zij is. Zij komt
echter tot het inzicht, dat zij op deze manier zichzelf niet is, terwijl zij, als zij anderen respect of wil dwingen, op de eerste
plaats zichzelf zal moeten zijn. Hoe zij zich
dit respect afdwingen voorstelt, wordt in
het laatste hoofdstuk beschreven, waarin we
Simone terugvinden enkele jaren nadat ze
als arts is afgestudeerd. Tijdens een gesprek
met collega's vertelt een van hen, dat zijn
neef 'de verkeerde kant' opgaat. Iedereen
komt dan met een voorstel, dat er vooral
op gericht is de 'schande' voor de familie
te verdoezelen en het anders geaard zijn te
loochenen, maar die voor het wezenlijke
probleem geen oplossing biedt. Simone
wijst er dan op, dat het in wezen een schijnprobleem is. Weliswaar is de sexualiteit een
groots aspect in de mens, maar men mag
dit aspect niet gaan isoleren, omdat er ook
nog zoveel andere belangrijke zaken zijn.
Het verhaal gaat daarop over in een Walter
Mitty-achtige dagdroom, waarin Simone
een simpel, nuttig mannenbestaan heeft gevonden, als man onder de mannen werkzaam in een ertsmijn. Zo kan haar mannelijke geest in harmonie met haar vrouwelijke lichaam leven.
Simone komt uit het verhaal als een sympathieke figuur naar voren, voornamelijk
omdat zij niet geneigd is medelijden met
zichzelf te hebben, maar haar probleem op
een luchtige manier vertelt. Het is een aardige vondst van de schrijver geweest om,
wanneer Simone de oplossing voor haar
probleem in een verkeerde richting gaat
zoeken, het verhaal van de eerste in de derde persoon te laten overgaan, om zo aan te
geven dat de vertelster zichzelf niet meer is.
De cursiefgedrukte stukken waarmee sommige hoofdstukken worden afgesloten, kan
men het beste overslaan. De quasi-filosofische wijsheden die daarin worden verkondigd, hebben als toelichting op het verhaal
geen enkele zin; men kan er alleen maar
geirriteerd door raken, omdat ze de aandacht afleiden van een verhaal dat die aandacht juist ten voile waard is.
G. Suurmeijer

Klaus Gunther Just

Ubergange
Francke Verlag, Bern, 1966, 231 pp., S.Fr.
18,80.

S. richt in deze bundel opstellen de aandacht op wat hij 'Uebergange' noemt,
d.w.z. problemen en auteurs die te situeren
zijn in de grensgebieden der literatuur. Ms
problemen zijn dat het essay, het dagboek,
de politieke lyriek, de thriller, het shockelement en de psychologie; als personen de
barokdramaturg A. Gryphius, de romantische lyricus W. Muller, de reisauteur H.
von Piickler-Muskau, de fin-de-siècle-dichter K. G. Vollmoeller en het Duitse vertaalbeeld (plus invloedenstudie) van de
Britse dichter A. C. Swinburne. Er spreekt
iets te veel liefde voor het bijkomstige, het
perifere uit, niet alleen qua onmiddellijke
interesse in cultuurhistorisch perspectief
maar ook qua implicaties op motieven die
hij, door ze aan de rand aan te treffen, een
grotere actieradius wil toekennen. Bovendien is de omvang van de probleem-essays
al te beperkt om meer te kunnen bieden
dan een haastige en dus onvolledige vogelvlucht, terwijl ze stuk voor stuk recht hebben op een omstandiger en grondiger analyse.
C. Tindemans
Kurt Tucholsky

Kasteel Gripsholm
(Salamander) Querido, Amsterdam, 19663,
127 pp..
De veelzijdige, satirische Tucholsky heeft
voor een keer zijn angels opgevouwen: hij
bestond het om ze de hele, lichtvoetige
vakantie die de ik-figuur met zijn liefste
gaat doorbrengen in Zweden op kasteel
Gripsholm, niet weer te voorschijn te halen.
De vakantie, die vrijwel op de eerste bladzijde begint en eindigt op de laatste, is geheel vrij van de ambities die zomervakanties van leergierige toeristen kunnen bemoeilijken; ze wordt doorgebracht met een tendens naar het horizontale. Het boekje —
met wat pikanterie aan de oppervlakte op
een bodem van rechtschapenheid — is verkwikkend als een glas druivensap in de
zomer.
Zijn veelzijdigheid heeft Tucholsky bij het
schrijven niet achter de hand gehouden: de
dialogen zijn spits, vol buitelende, irrationele invallen. Spiritueel. Intelligent. Surrealistisch vaak. Zeifs de monologen van de
ik-figuur worden soms dialogen tussen zijn
rechtschapen en zijn loszinnige helft. De
moralisten kunnen gerust zijn: de eerste
helft wint het. Desondanks is het boekje
divertissement van de bovenste plank. Niet
meer, vraagt u? Stel het andersom: niet
minder?
Jose Boyens
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Clem Schouwenaars

Werner Hoffmann

De man van mos
Marnix-pocket, Manteau, Brussel - Den
Haag, 1966, 193 pp., f 2,90.

Clemens Brentano. Leben und Werk
Francke Verlag, Bern, 1966, 425 pp., Zw.
Fr. 38.

Een aantal korte verhalen plus een kleine
eenakter is de inhoud van deze Marnixpocket. De titel van de eerste novelle is
tevens die van het gehele bundeltje. De
verwerkte gegevens — als men zo mag spreken — zijn zeer gewoon en onopvallend,
doch de schrijver heeft ze ingekleed in een
uitstekend proza dat een genot is te lezen.
Joh. Heesterbeek

S., hoogleraar Duitse literatuurgeschiedenis
te Buenos-Aires, tracht in deze Brentanobiografie, gebruik makend van het meest
recente bronnenmateriaal, een nieuw beeld
te ontwerpen van deze karakteristieke romanticus (1778 - 1842). Het traditionele onbehagen dat de 'wilde' periode als een creatief-produktieve behandelt en de bekeringstijd ongenuanceerd afschrijft, deelt S. niet
en zijn visie is erop gericht de breuk weg
te nemen tussen deze twee chronologische
delen en ze te integreren in een onverbreekbaar geheel. De zo vaak mythologische aanpak waardoor Brentano voor de enen een
katholiek propagandist en voor de anderen
een mefistofelisch 'Verneiner' wordt, is
hier behendig vermeden door een striktbiografische reconstructie waarop de literaire analyse aansluit. Al duiken geen opvallend nieuwe gegevens op, de interpretatie
mikt op Brentano's consequente groei, toenemend bewustzijn als auteur en constante
verdieping van de relatie tussen mens en
wereld. In dit perspectief is de cesuur veel
minder drastisch dan de traditionele voorstelling het wil; al slaagt S. er niet in het
late werk op hetzelfde literair-waardevolle
peil te plaatsen, toch stelt hij zonder twijfel uit tekstanalyse, briefargument en biografische inlijsting een rechtvaardiger beeld
samen. Naar mijn gevoel blijft alleen Brentano's integratie in het totale Duitse romantisme onderbelicht, ook al zijn er forse
pagina's over de vreemde collaboratie met
A. von Arnim.
C. Tindemans

Robert Minder

Dichter in der Gesellschaft
Erfahrungen mit deutscher und
franzOsischer Literatur
Insel Verlag, Frankfurt, 1966, 402 pp., DM.
24.
In deze bundel essays legt de befaamde
Franse germanist getuigenis of voor zijn
participatie aan twee taalculturen en hij
wordt op natuurlijke wijze comparatistisch,
terwijl hij tevens een bekentenis uitspreekt
t.o.v. de complexe relatie tussen auteur,
literatuur, maatschappij en natie. Daarom
staat vooraan een artikel over de respectieve
academieen, de Franse sedert eeuwen gemnstitutionaliseerd, de Duitse versnipperd,
nauwelijks geduld, een subtiel onderonsje
van intimi, zonder nationale uitstraling. De
interpenetratie van auteur en tijd demonstreert S. in een opstel over Diderot als
positief en Jean Paul als negatief bewijs,
aangevuld met invloedenstudies over Jean
Paul, HOlderlin, J. P. Hebel. Persoonlijke
vriendschap spreekt uit de essays over A.
DOblin en B. Brecht, terwijl een vergelijking
tussen Hebel en Heidegger een ijzige afrekening wordt met de nazi-elementen in de
filosoof. Het slothoofdstuk is een magistraal fresco van het beeld van Parijs in de
Franse literatuur, verbreed tot de literaire
rol van de grootstad. Nergens dor-encyclopeclisch, altijd persoonlijk-illustratief, met
een ontdekkersneus voor het onthullende
detail, bewijst deze bundel, behalve S.'s
grate liefde voor zijn studie-objecten, een
imponerend talent om uit het verleden predes die aspecten op te diepen die karakteriserend zijn geweest en nog zijn voor het
literaire onthaal van de realiteit zoals door
de individuele auteur opgetekend.
C. Tindemans

Nachrichten aus Deutschland
Lyrik. Prosa. Drarnatik
Eine Anthologie der neueren
DDR-Literatur
Herausgegeben und eingeleitet von Hildegard Brenner.
Rowohit Verlag, Reinbek, 1967, 414 pp.,
(RP 50), DM. 14,80.
In ca 100 teksten van 42 auteurs tracht de
samenstelster een beeld op te hangen van
de literatuur zoals die in de DDR wordt
geproduceerd door die auteurs die in de
nieuwe sociologische realiteit zijn opgegroeid en bijgevolg vanuit een in WestDuitsiand niet herkenbaar bewustzijn schrij-

1058
ven. De drie traditionele genres zijn vertegenwoordigd door namen die ook voor ons
grote begaafdheid releveren; voor de lyriek
o.m. Peter Huchel, Johannes Bobrowski,
Gunter Kunert, Volker Braun, voor het
proza Bruno Apitz, Stefan Heym, Stephan
Hermlin, Franz Fiihmann, Hermann Kant,
Christa Wolf, Rolf Schneider, Manfred Bieler, Fritz Rudolf Fries, voor het drama
Helmut Baierl, Peter Hacks, Heiner Muller
en Hartmut Lange. Thematisch zijn twee
kernen te onderscheiden: de akelige herinneringen aan het nazi-verleden en het uitdrukken van de nieuwe DDR-realiteit. Niet
altijd zijn de bijdragen (vele worden hier
voor het eerst gepubliceerd) literair van
onbetwistbare kwaliteit, maar altijd zijn ze
voorbeeldig, in de zin van een tijdservaring
gecombineerd met een talenttest. Dit leesboek kan ieder onbevooroordeeld lezer in
staat stellen kennis te maken met socialistisch-realistische tendensen die niet altijd de
strikte onpersoonlijke lijn volhouden en
herhaaldelijk de spanning opzoeken tussen
persoonlijk engagement en staatspartijverlangens.
C. Tindemans

Boekbespreking
kan bestaan bij wie zelf nooit heeft geprobeerd zich beeldend uit te drukken. Dus
geven zij bij ieder van hun hoofdstukken
een inleiding hoe de leerling zelf iets kan
gaan doen, zelfs bij dat over architectuur.
Verder behandelen zij steeds de reden waarom een kunst bestaat, een kort historisch
overzicht en een aantal detailproblemen en
een aantal vragen van de techniek van de
betrokken tak van kunst. Deze punten weten zij in onderling verband te brengen. Het
is jammer en niet helemaal begrijpelijk dat
de schrijvers bij deze beschouwingen over
architectuur, plastiek, schilderkunst, grafiek
en wat zij Umweitgestaltung noemen, de
modernste kunst niet betrekken. Het lijkt
ons toch dat de mens van nu de beeldende
taal van nu eerder zal begrijpen als de beeldende taal van vorige eeuwen en dus voor
de leerling een beter aangrijpingspunt vooral ook voor het zelf-doen zal bieden. Ondanks deze fout zou een bewerking van dit
boek in het Nederlands heel vruchtbaar
kunnen zijn.
C. J. Boscheurne

Hans L. C. Jaffé

Duitse lyriek van voor 1500
Vertaald in proza door A. Schouten
Eigen beheer: Reestraat 36, Nijmegen,
1966, f 3,60.
Ook al kan worden betwijfeld dat het vlijtig overbrengen van middelduitse lyriek
naar modern Nederlands prozavers werkelijk contact mogelijk maakt met het fluidum
van voorbije tijd en menselijk ideaal, het
resultaat is toch wel een frisse poging om
deze lyriek voor hedendaagse snellezers toegankelijk te houden.
C. Tindemans

KUNST

Gollwitzer - Kowalski

Wege zur Bildenden Kunst
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1965, 140 pp.,
16 ill., D.M. 12.80.
Dit boek is bestemd voor school en zelfonderricht. De schrijvers gaan uit van een
onbekendheid met de kunst bij de lezer.
Op zeer originele wijze gaan zij dan de stelling uitwerken dat Been begrip van kunst

Pablo Picasso
Grote meesters der schilderkunst, VI
Contact, Amsterdam/Antwerpen, 1966, 160
pp., 48 kleurenreprod., 89 zwart-wit reprod.
f 55,—.
Het zal wel overbodig zijn er nog eens op
te wijzen dat Picasso zoekt de werkelijkheid
te verbeelden en anderzijds ook dat verbeelden weer te verbeelden. Uit de door schrijver gebruikte terminologie zien we dat deze
eigenlijk filosofische arbeid van de kunstenaar zich ontwikkelt uit een positie die dicht
bij Bergson staat naar een die Sartre nabij
komt. Daarbij maakt schrijver het ook duidelijk dat de verschillende stijlen die de
kunstenaar gebruikt, voor hem niet anders
zijn dan middelen die hij telkens 'vindt' om
zijn doel te lijf te gaan. Jaffe benadrukt het
spanjaard-zijn van de schilder sterk en wijst
vooral in dat verband op de formatieve
invloed die El Greco op hem had. Naast
een algemeen overzicht geeft de schrijver
eigenlijk als illustratie daartoe besprekingen
van een aantal afzonderlijke werken. Gezien
de positie van de kunstenaar die juist wil
verbeelden waar anderen met verwoorden
tekortschoten, is dit uiterst moeilijk. Toch
lukt dat in dit werk boven verwachting
waarbij de schrijver waarschijnlijk gebruik
heeft kunnen maken van zijn grote kennis
van de wonderlijke taal van onze Stijlgroep.
Dit wonderlijke taaltje krijgt zo toch nog
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haar nut. De schrijver haalt daarbij niet
meer uit de doeken als er direct en in onderling verband, dat bij Picasso nooit vergeten
mag worden, uit gelezen kan worden. Vanzelfsprekend brengt de methode van de
schrijver een vrij uitvoerige analyse mee van
de verschillende stijlen van de meester. De
bibliografie is kort. Mogen we veronderstellen dat schrijver alleen die werken heeft willen noemen die de kunstenaar zelf kent?
Vele critici zijn hierover natuurlijk boos
geweest omdat 'hun' picasso-boek waaraan
zij dit werk hadden willen testen niet was
opgenomen. Men kan echter een werk van
deze aard alleen benaderen vanuit de kennis
van het werk van de kunstenaar. De afbeeldingen in dit boek zijn over het algemeen
goed hoewel een enkele, zoals de Visvangst
in Antibes, te licht is uit gevallen. Daardoor gaat in dit werk iets van het beklemmende en van de onheilsfeer die de schrijver
uitvoerig bespreekt verloren.
C. J. Boscheume

TONEEL

Irving Ribner

The English History Play in the Age
of Shakespeare
Methuen, London, 1965, 356 pp., 35/—.
Al gaat dit boek herhaaldelijk de discussie
aan met diverse historici die de inhoud van
het object naar S.'s smaak te ruim nemen,
toch wil het in de eerste plaats een sluitend
overzicht geven van het opkomen, de interne ontwikkeling en de oorzaken van het
verdwijnen van dit genre. S. wenst niet elk
historisch gegeven of elke kroniekachtige
behandeling met de term 'history play' aan
te duiden; hij omschrijft het met een aantal
diepe karakteristieken: nationalistische verheerlijking van Engeland, gebruik van voorbije gebeurtenissen als een handleiding tot
politiek gedrag in het heden, aanwenden
van de geschiedenis als documentatie voor
politieke theoriedn, illustratie van Gods
Voorzienigheid als een dirigerende kracht
in het gedrag van de mens. Om dit allemaal
waar te maken dient de hele historiografische theorie uitgepluisd vooraleer te kunnen
overgaan tot een inventarisering die de
periode beslaat tussen het mirakelspel en
het theaterverbod in 1642. Meteen als resultaat een blijvende standaardthesis voor
de dramatische Iiteratuur over deze tijd,
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waarvan het belang, meer dan louter academisch, eveneens invloed uitoefent op de
moderne enscenering.
C. Tindemans
Wolfdietrich Schnurre

Spreezimmer maliert. HOrspiele
dtv, Munchen, 1967, 170 pp..
Drie van deze vier luisterspelen beantwoorden aan het schrijfpatroon dat we van S.
(geb. 1920) uit zijn verhalen kennen; het
zijn dialoogvertellingen waarin het psychologische element uiterst geraffineerd opgenomen zit in precies die minimale hoeveelheid die de verhaalkern nodig heeft. En
toch is het nergens een procede. In Ein Fall
far Herrn Schmidt (1957) is het een thrillergegeven dat uitgroeit tot een interne zoektocht van de verhaalfiguur; in Die Begegnung (1964) overheerst het arealistische motief en in Die Glasernen (1960) is het onverteerde Duitse verleden het centrum van
het verhaal met uiterst gave flashbacks. Alleen het titelspel (1955) is volkomen anders
van opmaak; S. componeert een oratorium
van stemmen die in hun afzonderlijke persoonlijkheid een evocatie brengen van een
halve eeuw Berlijn. Humor, taalpuntigheid,
dialogeringskracht, verbeelding en aansluiting bij een herkenbare realiteit dragen bij
tot een imponerende actualiteitskritiek,
waarin emotionele momenten nooit goedkoop aandoen.
C. Tindemans
Hugo Claus

Het Goudland
spel naar Hendrik Conscience
De Bezige Bij, Amsterdam, 1966, 157 pp.,
5,—.
Dit jongste toneelwerk van Claus is naar
buiten een adaptatie van de 19e-eeuwse
avonturenroman, aanleunend bij het showen spektakelspel in vele losse taferelen die
wel eens wat langademig uitvallen. Naar
binnen is het bedoeld als een demasque,
een te kijk stellen van de idealen van ethische geborgenheid en veilig nationalisme
met burgerlijk-liberale goedaardigheid. De
sfeer van naivisme maakt het wel moeilijk
om tot een gave voorstelling te komen,
maar de subversieve behandeling van de
motieven releveert onmiskenbaar een typerende Claus-trek.
C. Tindemans
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Theaterwissenschaft in Berlin
Beschreibende Bibliographie der am
Theaterwissenschaftlichen Institut
unter Hans Knudsen entstandenen
Dissertationen
Colloquium Verlag, Berlin, 1966, 141 pp.,
DM. 25.
Deze bibliografie, waarin we vernemen door
wie en waarop theater-wetenschappelijk werd
gewerkt aan het bijzondere instituut te Berlijn (Friedrich-Wilhelms-Universitat in 1945
en Freie Universitat van 1949 tot 1966)
o.l.v. Prof. H. Knudsen, bevat 77 titels.
Van elk der 'Doktorarbeiten' wordt een
korte inhoud gegeven plus de publikatiegegevens. De thema's zijn viii uiteenlopend,
maar de belangstelling van het Instituut is
er toch wel duidelijk uit of te lezen:
schouwburggeschiedenis van Berlijn, geschiedenis van de theaterkritiek, problemen
der dramaturgie, decor en toneelspeelkunst.
Registers vergemakkelijken het zoekwerk.
C. Tindemans
Herbert Jhering

Von Reinhardt bis Brecht
Eine Auswahl der Theaterkritiken
1909 - 32
Rowohlt Verlag, Reinbek, 1967, (RP 55),
431 pp., DM. 16,80.
In een selectie van R. Badenhausen ligt
hier een keuze voor uit vele, vele bundels
theaterkritiek die S. (geb. 1888) heeft geschreven gedurende een der meest interessante theaterperiodes in Duitsland, terwijl
hij tevens aandacht had voor de opkomende filmkunst. Debuterend in de nadagen
van het naturalisme, valt S. onmiddellijk
de gangbare grootheden, zowel onder de
auteurs (b.v. H. Sudermann) als onder de
critici (b.v. W. Kerr) aan en poneert een
terugkeer naar de zuivere theatraliteit. Zijn
uiterst linkse voorkeur zal hem doen promoveren tot een der zeldzame principiele
verdedigers van de tendensen die op het
theaterexpressionisme zullen volgen en
vooral B. Brecht wordt door hem hartstochtelijk verdedigd. Autonoom bekeken, los
van de dagimpuls, onderscheidt S. zich
door een grondige analytische kracht die
zonder omwegen tast naar het samenspel
van idee en motief en slechts in functie
daarvan, dus zonder de omweg over een
esthetische categoric, de verwerking in
theatrale illusie wenst te bespreken. Dit zo
duidelijk stellen van maatstaven maakt hem

ook voor de huidige generatie van critici
nog altijd tot een waardevolle persoonlijkheid en een vergelijkingsfiguur, te meer daar
de meeste van zijn ondubbelzinnige prognoses zich vandaag de dag weten te handhaven.
C. Tindemans

VARIA

P. Hintzen

W at is en wil
Morele Herbewapening?
Een idee waarvoor de tijd gekomen is
Nieuwsdienst Morele Herbewapening, Den
Haag, 1967, 40 pp..
Een bescheiden brochure waaruit men een
en ander kan leren omtrent Morele Herbewapening. Interessante informatie vooral
wat de geschiedenis betreft, minder boeiend
als het over de gedachtenwereld van de beweging gaat.
A. v. K.
Pierre Teilhard de Chardin

Vroege Geschrif ten II
(Bibliotheek Teilhard de Chardin),
Het Spectrum, Utrecht - Antwerpen, 1966,
132 pp.
Vertaling van geschriften uit de eerste wereldoorlog, bijzonder belangrijk voor de
ondergrond en inspiratie van Teilhard. Het
commentaar is van twee vrienden, mgr.
Bruno de Solages en Henri de Lubac S.J.
J. H. N.
Peter Grubbe

Canada: Land zonder grenzen
Ned. Boekhuis, Tilburg, 1966, 224 pp.,
9,90.
Een interessant boekje, eenvoudig geschreven en prettig leesbaar. Het geeft een goed
inzicht in het werk- en leefmilieu van een
yolk dat in een land woont dat op een
enkel na, het grootste is van de wereld. Zij
die naar Canada willen emigreren dienen beslist kennis te nemen van dit werkje. Ook
zij die er ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling slechts een korte tijd zullen verblijven, is dit boekje gaarne aanbevolen.
J. van Lierde

Prof. Dr. H. Hoefnagels

DE KERK IN EEN
VERANDERENDE WERELD
serie „Ecclesia" — 160 blz. — 13 x 19 cm — ing. 90 F I 1 7,90
Tal van elementen van het kerkelijk leven zijn op dit ogenblik voorwerp
van levendige diskussie. Allerwegen is men zich bewust geworden, dat de
Kerk zich moet vernieuwen, wil zij in de wereld van vandaag aan haar
opdracht beantwoorden. In deze situatie is bezinning op het eigen leven
van het godsdienstig-sociale en het sociaal-godsdienstige een dringende eis.
Zolang onduidelijk is, hoe het sociale en het godsdienstige elkander
wederzijds doordringen en op welke wijze de spanningen, die hier ontstaan, opgevangen worden, blijft de diskussie over de Kerk in de moderne
samenleving gemakkelijk in onjuiste probleemstellingen steken. In deze
uitgave wordt gepoogd met hulp van de sociologic de belangrijke aspekten van de godsdienstig-sociale p roblematiek in een helderder licht te
stellen. Een eerste hoofdstuk leicit de lezer in in de vraagstukken, die
naderhand meer in detail worden besproken, terwijl hem tevens de mogelijkheid geboden wordt zich met de sociologische methode van de schrijver vertrouwd te maken. De opeenvolging der hoofdstukken ziet er als
volgt uit: 1 — Maatschappij in wording en kerk, 2 — Godsdienst en
milieu, 3 — Godsdienst en maatschappij, 4 — De problematiek van de
godsdienstige verdraagzaamheid, 5 — De sociale problematiek van de
godsdienstgemeenschap.
Johan Vandenberg

EVOLUTIE IN VERVAL
EN VERLOSSING
serie „Ecclesia" — 282 blz. — ing. 165 F J 1 12,90
Deze studie is een voortzetting van „Drie typen in evoluerend kristendom" en van ,,Evoluerend Godsbesef" en vormt met de beide werken
van deze auteur een min of meer afgerond geheel. De auteur heeft hiermede een nuttige globale bijdrage geleverd voor de fundering van een
eigentijdse christelijke levensbeschouwing. Omdat de drie delen samen de
grote heilstema's aangaande God en mens, zonde en verlossing willen
samenvatten, moesi in dit derde deel nog heel wat stof belicht worden
vanuit het gezichtspunt: „evolutie in verval en verlossing". Zoals in de
delen I en II wordt ook nu weer onderscheid gemaakt tussen datgene
waarover de gemiddelde lezer geinformeerd dient te worden en dat van
nut is voor hen die dieper op de kwestie willen ingaan. Het eerste wordt
gegeven in de tekst, het laatste wordt toegevoegd in een aantal noten.
Over het vorig werk van Johan Vandenberg stelde prof. dr. A. Poncelet
in „Streven" de vraag: „Heeft het al niet een kostbare vrucht afgeworpen
in de „Nieuwe Katechismus voor Volwassenen"?
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Kutschki, Norbert, Gott heute. - Matthias Griinewald Verlag, Mainz, 1967, 187 pp.,
DM. 9.80.
Langford 0.P., Jerome J., Galileo, science and the Church. - Desclee Comp., New York,
1966, 237 pp., B. Fr. 240.
Le Guillou 0.P., M. J., Christ and Church. - Desclee Comp. New York, 1966, 375 pp.,
B. Fr. 270.
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Internaat / Externaat

— Middelbare school (Moderne en Grieks-Latijnse)
— Lagere normaalschool (G/L - W/A - W/B)
— Middelbare normaalschool
(Vlaamse en Franse afdelingen)
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Een mooi beroep in dienst van de gemeenschap: Verplegende.
Het Sint Vincentiusinstituut voor Verpleegkunde - Antwerpen
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent
leidt op tot
Hoger Technisch Onderwijs A: — le graad
3 jaar
—Gegradueerde ziekenhuisverpleger -en verpleegster
4 jaar
—Gegradueerde sociale verpleger -en verpleegster
3 jaar
—Vroedvrouw
Aanvullend secundair beroepsonderwijs — A 2
2 jaar
—Verpleegassistente
± 1 jaar
—Ziekenhuisverpleegster
1 jaar
Voorbereidende afdeling
Inlichtingen en prospektussen te bekomen: St. Vincentiusinst. voor Verpleegkunde,
St. Vincentiusstraat 20, Antwerpen, telefoon (03) 39 38 20

INSTITUUT GANSPOEL
Speciaal Onderwijs voor blinde en gezichtszwakke jongens en meisjes
Bestuurd door de Zusters 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

Meisje,
Wil je een beetje van je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

Verpleegster
zal je zijn....
Al de inlichtingen zijn te bekomen bij het
HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 — LEUVEN — Tel. 016 1 284.21

Linde, Dr. H. van der, De oecumene in een planetaire wereld. — Romen & Zn., Maaseik,
1967, 395 pp., f 22,50.
Lunter, W. P. J., Evolutie, natuurwetenschap en geloven. — Malmberg, Den Bosch, 1967,
80 pp., f 4,25.
Mau Tse-Toeng, Het rode boekje, Citaten. — Vert. C. Schepel, Bruna, Utrecht/Antwerpen,
1967, 170 pp., F. 30.
Mee, John F., Management als wetenschap. — (URP paperback), Universitaire Pers Rotterdam, 1966, 116 pp., 1 9,50.
Newman, Apologia pro vita sua. — Vert. L. Michelin, Delimoges, comm. M. Nedoncelle,
Desclee de Brouwer, Brugge, 1967, 560 pp., F. 480.
Noordstar, J. C., De Zwanen en andere gedichten. — Querido, Amsterdam, 1967, 2e druk,
68 pp..
Ogden, Schubert, The reality of God and other essays. — S. C. M. Press, London, 1967,
237 pp., 30./—.
Perkins, J. 0. N., The Sterling area, the Commonwealth & world economic growth.
—CambridgeUnvstyP,Lod196720p.s,d
Peursen, C. A. van, en S. L. Kwee, Wegwijs in de wetenschappen 2. — Lemniscaat, Rotterdam, 1967, 112 pp., 1 6,50.
Riewald, Dr. J. G., Autogene symbolen in de poezie van Robert Lowell. — Wolters,
Groningen, 1967, 23 pp., 2,25.

ST. MICHIELSKOLLEGE
Kapelsesteenweg, 72 – Brasschaat – Telefoon 03/45.83.19 of 45.50.00
INTERNAAT – EXTERNAAT
– Lager Onderwijs
– Latiln Grieks
– Latijn Wiskunde

– Wetenschappelijke A
– Economische

Gezonde ligging – Verzorgde keuken – Uitgebreide Speeltuinen
op 8 kilometer van Antwerpen
10 hectaren

St. Lidwina instituut voor verpleegkunde
S. Antonius-Brecht – tel. 03-79.05.57
Opleiding tot Sanitaire Helpster (15 tot 18 jaar)
Verpleegassistente (vanaf 18 jaar)
Verpleegster
Kosteloos onderwijs – voordelig internaat

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

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 industrieen.

@ BEKAERT

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 bij7. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

SINT-BERLINDISINSTITUUT YOUR VERPLEEGKUNDE
GEHECHT AAN DE SINT-CAMILLUSKLINIEK

–
–
–
–
–

voorbereidende afdelIng en oplelding tot :
verpleegassistente en beroepsverpleegster,
gegradueerde ziekenhuisverpleegster A I,
vroedvrouw,
klnderverpleegster,
sociale verpleegster.

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

00K 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

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

St-gozeiirtotituut - 4Tienen
Telefoon 81.391

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

Hogere Technische Scholen
Londenstraat 43 - Antwerpen

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

Hoger instituut Sint-Lukas
PALEIZENSTRAAT, 70, SCHAARBEEK (Brussel 3), tel. 17.30.42
Architektuur * —Stedebouw*—Binnenhuiskunst—Bouwbedrijf*— Schilderkunst'
Beeldhouwkunst —Publiciteit—Grafiek — Foto-Film *
* ook toegankelijk voor juffrouwen

SECUNDAIR INSTITUUT

Groenstraat 156, Brussel 3 A7/2 en A7/3 (vanaf 12j.)
Artistieke Humaniora —Plastische K unsten — Binnenhuiskunst
Bouwkundig tekenen — Beroepsafdeling Sierkunsten

TENTOONSTELLING OP 2 EN 3 JULI
VRAAG GRATIS PROSPECTUS EN INLICHTINGEN TEL.: 17.30.42

ROGER TECHNISCH INSTITUUT SINT-LIEYEN
Gildestraat, 7 — GENT — tel. (09) 23.20.57
Afdeling Al 2e graad:
— technisch ingenieur in de industriele scheikunde

— technisch ingenieur in de gistingsbedrijven

Afdeling Al le graad:
— bedrijfsassistent in de gistingsbedrijven

— laboratoriumassistent in klinische scheikunde
— laboratoriumassistent in industriele scheikunde
Voor jongsen en meisjes
De school beschikt over een pedagogic voor jongens. De meisjes kunnen volledig
pension nemen in een meisjes-home

KATHOLIEK NATIONAAL ONDERWIJS

HOGER TECHNISCH INSTITUUT TE BRUGGE (Sint

Michiels)

HANDELS- EN INDUSTRI/LE RICHTING CAT. Al
Graduaat in de handelswetenschappen — Secretariaat & Moderne talen; voorbereiding voor iedere loopbaan in de handels- of industriele crndernemingen
of openbare ambten
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
in de Kinesietherapie — Occupational Therapie.
Drie studiejaren.
VOOR JONGENS EN MEISJES
INLICHTINGEN: SPOORWEGSTR. 12. SINT MICHIELS BRUGGE TEL. (050) 167.81

TE OOSTENDE OP DE ZEEDIJK
kunt U niet alleen voor technisch ingenieur in de scheikunde, de
elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor Al gegradueerde in de elektronica, de elektro-mechanica of de scheikunde
en B1 gespecialiseerde in de kunststoffen, de koel- en verwarmingstechniek of de elektronica

NIGER TECIINISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059172212

Instituut Immaculate
Koninklijke Baan 30 - Telefoon (058) 415.79 - De Panne - aan - Zee
-

Moderne Humaniora: Economische afdeling
Oude Humaniora: Grieks- Latijnse. — Wetenschappehjke B
Beroepsschool C3

ERKEND DOOR DE STAAT

Zeer gunstig gelegen

Externaat Internaat Half-internaat

dicht bij de zee.

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (Al)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)
Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1

KUNSTDRUKSCHOOL O.-L.-VROUW
Breeders van de Christelijke Scholen
Oude Houtlei 38, Gent. Tel. (09) 23 22 28
Internaat - Externaat
A3 Lagere Secundaire Technische School.
Aanvaarding na fie 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 Bedrijfs!eider voor de Grafische Industrie
Aanvaarding na volledige humaniora, 3A2 HST.
SPECIALISATIES: Typograaf; Linotypist; Monotypist; Typo-, Offset-,
Diep- of Zeefdrukker; Fotograveur; Boekbinder; Grafieker.

St.-Romboutsinstituut - - Mechelen
lager onderwijs
humanioraonderwijs
normaalonderwijs

voor externen
voor internen
KLEIN SEMINARIE
Bleekstraat 5

internaat Se en 6e leerjaar L.O.
oude en moderne humaniora

ST.-ROMBOUTSCOLLEGE
Veemarkt 56

externaat voorbereidende afd.

oude en moderne humaniora

ST. - ROMBOUTSOEFENSCHOOL externaat lager onderwijs

polyvalente beroepsschool

Minderbroedersgang 10
VRIJE MIDDELBARE SCHOOL
Schuttersvest 53

externaat 6e, 5e, 4e humaniorakl.

KATH. NORMAALSCHOOL
Onder de Toren 13- 14

ext. en int. 3e, 2e, 1 e humaniorakl.
en 4e normaaljaar

Lat.-Wiskunde en moderne

en nu
Haar 't meuleken

HERENKLEDING
KAMMENSTRAAT In/ 22
ANTWERPEN

gratis
i'irkinattnstraist 16
steenhouwersvest

Sint-Jozefinstituut

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
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

MEISJES,
een verzekerde toekomst en een dienend apostolaat verzekert U de

0. L. VROUWSCHOOL VOOR VERPLEEGKUNDE
MECHELEN
ouderdom: 18 jaar — voorbereidend jaar: vanaf 17 jaar
BREVET: Beroepsverpleegster — 3 jaar studie
Verpleegassistente
— 2 jaar studie
— 1 jaar studie
Nursing-Hostess
Neem inlichtingen:
Telefoon 127.87
0. L. Vrouwgasthuis, Keizerstraat. 7, Mechelen.
of in de school, Augustijnenstraat, 9, Mechelen.
Telefoon 144 23

H. MAAGDCOLLEGE
Kerkstraat, 60, DENDERMONDE Tel.: 052/210.08
Rijke keuze van onderwijsvormen voor jongens
Lager onderwijs
Buitengewoon lager onderwijs
Technisch onderwijs (handel, tuinbouw, mechanica)
Oude en nieuwe humaniora
Hoger technisch onderwijs le graad

DON BOSCO - TECHNISCH 1NSTITUUT

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 - Mono'type - 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.

11
11
11
11
11

I

COTE D'OR
awedatie-eoneidettie

Zusters van de H. Philippns-Neri, Gestieht
H. Joannes-Baptista Oostveldstraat 1, Eeklo
Psychiatrische inrichting voor vronwelijke patienten
betalenden-behoeftigen.
Afdeling voor vrkj e, betalende vronwelijke patienten.
Toepassing van al de moderne vormen van neuropsychiatrische behandelingen.

Personalia
B. J. De Clercq o.p., geboren in 1932. Dr. in de
filosofie en licentiaat in de politieke en sociale
wetenschappen. Sinds 1963 assistent aan de Universiteit en professor aan het Filosoficum van de
Dominicanen te Leuven. Publiceerde 'Godsdienst
en ideologie in de politiek' (1966), 'Sociologisering en sociologic ' (1967) en 'Kritiek van de
verzuiling' (ter perse). Medewerker o.m. aan
'Kultuurleven' en 'Gids op maatschappelijk gebied'. Mederedacteur van het 'Tijdschrift voor
Filosofie'. Adres: Justus-Lipsiusstraat 18, Leuven.
R. S. Callewaert o. p., geboren in 1932. Drs. in
de theologie, hoofdredacteur 'Kultuurleven',
professor moraaltheologie aan het Theologicum
van de Dominicanen te Leuven. Artikelen in
'Tijdschrift voor Theologie', 'Kultuurleven',
'Tijdschrift voor Liturgie', 'Dux', 'Gids op
maatschappelijk gebied'. Adres: Justus-Lipsiusstraat 18, Leuven.
Dr. M. A. Lathouwers, geboren 1932. Studeerde
Slavische taal- en letterkunde aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. Promoveerde in
1962 te Nijmegen op een dissertatie over de wereldbeschouwing van de Russische dichter Alexander Blok. Publiceerde, behalve een aantal essays
over de hedendaagse Russische literatuur in 'Kultuurleven', 'Streven', 'Oost-West' en andere tijdschriften, ook een 'Inleiding tot de hedendaagse
Russische letterkunde' (1965) en een monografie
over Tolstoj (1964). Een monografie over Dostojewskij verschijnt binnenkort. Adres: Parelmoerhorst 81, Den Haag.
Th. Govaart, geboren 1921. Leraar Nederlands
aan de Rijks HBS en MMS te Breda. Publiceerde: 'S. Vestdijk' (Ontmoetingen), 'Het geclausuleerde Beest', 'Brug naar het vers', en diverse
artikelen, voornamelijk in Kultuurleven. Is lid
van de Ned. Commissie voor Liturgie. Adres:
Prins Frederiklaan 24, Breda.
Dr. Carlos Tindemans, geboren 1931. Doctor in
de Germaanse filologie Gent. Doceert aan het
Hoger Instituut voor Vertalers en Tolken, Rijksuniversitair Centrum Antwerpen; aan het Rijkshogertechnisch Instituut voor Toneel en Cultuurspreiding te Brussel, en aan Studio Herman
Teirlinck te Antwerpen. Lid van de Hoge Raad
voor Nederlandstalige Dramatische Kunst. Adres:
Jan van Mirlostraat 1, Edegem (Antwerpen).
Jan P. Schuyf, geboren 1934. Pseud. van L. van
Vlijmen. Studeerde filosofie en Slavische talen te
Amsterdam. Redacteur van het Deventer Dagblad. Adres: Jan Luykenlaan 86, Deventer.
Frans Van Bladel s.j., geboren in 1922. Vlaams
hoofdredacteur van 'Streven'. Adres: Frankrijklei
91, Antwerpen.
Prof. Dr. Walter Couvreur, geboren in 1914. Dr.
Oosterse talen en klassieke filologie. Sinds 1944
hoogleraar te Gent (hoofdzakelijk vergelijkende
spraakkunst der Indogermaanse talen, algemene
taalkunde, Gotisch, Tochaars, Hettitisch). Lid
Nederlands-Belgische Spellingkommissie 1945,
Nederlands-Belgische Woordenlijstkommissie
1947, Nederlands-Belgische Kommissie voor de
Spelling van de Bastaardwoorden 1963, Belgische
Vaste Kommissie van Advies voor de Spelling
van de Nederlandse Taal 1965. Spellingpublikaties o.a. in 'Streven': 'De vereenvoudigde spelling' (juni 1946), 'De nieuwe woordenlijst van
de Nederlandse taal' (november 1954); in de
'Verslagen en Mededelingen' van de Vlaamse
Academie voor Taal- en Letterkunde (1940): 'De
tegenstelling Nederlandsch-Vlaamsch en de spel-

linghervormingen 1844 en 1864' (behandelt de
geschiedenis van de spellingkwestie in VlaamsBelgie). Adres: Happaertstraat 25, Antwerpen.
Drs J. M. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum te
Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Hektor de Bruyne, geboren in 1917. Studeerde
economic aan de rijksuniversiteit te Gent en
handels- en consulaire wetenschappen aan de
St.-Ignatius Handelshogeschool te Antwerpen.
Beursredacteur bij de 'Gazet van Antwerpen'.
Adres: Multatuliplein 2, Antwerpen L.O.
Prof. Dr. S. Trooster S.J., geboren 1915. Promoveerde aan de Gregoriana te Rome in 1951
in de theologie. Is professor aan de theologische
faculteit der Jezuieten in Nederland. Publiceerde o.a. 'Evolutie in de erfzondeleer'. Adres:
Tongersestraat 53, Maastricht.
T. van der Stap, geboren in 1934, studentenpastor te Amsterdam. Adres: Pieter de Hoochstraat
63, Amsterdam-Z.
Prof. Dr. Jan Kerkhofs s.j., geboren in 1924.
Doceert godsdienstsociologie aan de Theologische
Faculteit van de jezuieten te Heverlee en aan het
Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen
aan de Universiteit te Leuven. Nationaal proost
van het Verbond van Kristelijke Werkgevers.
Secretaris-generaal van het Internationale Informatiecentrum 'Pro Mundi Vita'. Onder zijn leiding verscheen in 1962 'De Kerk in Vlaanderen',
een pastoraal-sociologische studie van het leven
en de structuur der kerk. Adres: Waverse baan
220, Heverlee-Leuven.
J. J. C. Marlet, geboren 1924. Studeerde o.a. te
Amsterdam. Is als zenuwarts verbonden aan
ziekenhuis St. Anna te Venray. Adres: St. Annalaan 4, Venray.
Willy Stevens, geboren in 1939. Handelsingenieur
en licentiaat politieke en sociale wetenschappen
Leuven, Master of Arts aan de Fletcher School
of Law and Diplomacy. Als laureaat van de
Interuniversitaire prijs van de Minister van
Buitenlandse Handel in 1963, maakte hij een
studiereis door Latijns Amerika en deed een
stage o.l.v. de Belgische Ambassade te Santiago
de Chili. Adres: Hooverplein 20, Leuven.
J. Groot, geboren 1942. Publiceerde in verschillende tijdschriften en verzorgt de boekenrubriek
van het weekblad Hitweek. Is werkzaam in het
uitgeversbedrijf. Adres: Postbus 3547, Amsterdam.
Paul Mertz, geboren 1938. Staffunctionaris op
een groot Amsterdams reclamebureau. Docent
aan de Stichting Reclame Onderwijs. Was ongeveer vijf jaar cultureel secretaris van het Internationaal Studenten Centrum 'De Drommedaris'
te Enkhuizen, waar hij 44 exposities van moderne kunst organiseerde. Directeur van de nieuwe
Amsterdamse Galerie Pribaut (Wibautstraat 133).
Adres: Reinier Vinkeleskade 69 II, Amsterdam-Z.
Marc Callewaert, geboren 1921. Kunstredacteur
en kroniekschrijver bij Gazet van Antwerpen.
Medewerker B.R.T. en Nieuwe Rotterdamse Courant. Laureaat Vlaamse Journalistenprijs (1961),
Duitse Reportageprijs (1964), Signaalprijs 1960
voor de kunstkritiek. Stichtte de Groep 58 en
organiseerde, als leider van het kunstcentrum
Hessenhuis, in 1959 de eerste intemationale tentoonstelling van spatio-dynamische kunst in Belgic. Adres: Boudewijnstraat 3, Antwerpen.

Vignetten: Rudo Hartman en uit het schetsboek van Berserik
Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
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De financiering van
het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen, p. 1063
Een van de gebieden waarop de Vlamingen in Belgie nog altijd een grote
achterstand hebben op de Franstaligen, is dat van het wetenschappelijk onderzoek en de financiering ervan. Gemakkelijk kan men hier spreken van een
'schandaal'. Maar de oorzaken van deze situatie zijn complexer dan een gefrustreerde strijdliteratuur soms doet vermoeden. Complexer en meer omvattend
zijn dan ook de middelen om de situatie te verhelpen. De eerste voorwaarde is
in ieder geval dat we nauwkeurig en concreet weten waar we staan. Pas dan
kunnen we gaan praten over een gezamenlijke aanpak.

Een vertaling van een encycliek, p.1075
De encycliek van Paulus VI, Sacerdotalis Caelibatus, zet vermoedelijk geen
punt achter de discussies over het celibaat. De paus spoort zelf aan tot een
diepere bezinning en studie. Wie voor die studie rekening wil houden met
de encycliek, zal daarvoor de Nederlandse vertaling die in De Tijd is verschenen, niet kunnen gebruiken. Die vertaling is onbehoorlijk slecht.

Enige opmerkingen over vragen, p. 1082
Een uitspraak die niet het antwoord is op een vraag, hangt als het ware in de
lucht. Het is vrij doelloos om dergelijke in de lucht hangende uitspraken te
onderzoeken op haar zinvolheid of zinloosheid, zoals door veel moderne
denkers wordt gedaan. De uitspraak moet worden beoordeeld in verband met
de vraag waarop ze antwoordt. Daartoe moet eerst worden onderzocht hoe we
de bedoeling van de vraag kunnen achterhalen en hoe wij kunnen achterhalen
of een vraag werkelijk een bedoeling heeft.

Montreal Expo 67, p. 1089
Een wereldtentoonstelling is als een vreemde zwerfsteen op onze aarde: we
weten niet hoe hij er eigenlijk komt of wat we ermee aanvangen, maar we
zitten ermee. Je kunt gemakkelijk zeggen: zo'n wereldtentoonstelling heeft geen
zin meer, maar ze is er deze zomer in Montreal — zoals de oorlog in Vietnam of het conflict in het Midden-Oosten.

De macht en de armoede van de middelmatigheid, p. 1099
In wankel evenwicht van Edward Albee gaat over een in bitterheid beleefde
middelmatigheid van de lief de, die wordt uitgedaagd door een oproep tot heldhaftigheid. Uit onmacht wordt aan de oproep niet beantwoord, maar de middelmatigheid wordt nederig aanvaard en daardoor gelouterd. Daardoor wordt
dit stuk veel rijper en evenwichtiger dan het rauwe, extroverte Wie is bang
voor Virginia Woolf?

Godsdienstsociologie en beleid, p. 1111
De vraag die in deze bespreking van K. Dobbelaere's proefschrift, Sociologische analyse van de katholiciteit, wordt gesteld is, hoe de gegevens van de
sociologie dienstbaar gemaakt kunnen worden aan het concrete beleid. De
sociologie biedt het materiaal aan om de situatie te doorzien; er zullen ook
mensen moeten zijn die deze gegevens kunnen gebruiken om te komen tot reele
adviezen.

Medemens en maatschappij by Ruyslinck, p. 1118
B. F. Van Vlierden heeft hier vroeger over een roman van Ward Ruyslinck
eens geschreven: „Het Reservaat is een roman waarin we een scherpe, tot in
het karikaturale verhevigde kritiek vinden op de dreigingen die onze tijdgeest
inhoudt, met daartegenover de hulde aan de eenvoudigen van hart, de zwakken
in deze wereld (...), die een wanhopige strijd voeren tegen de verwording van
de moderne maatschappij". Lieve Scheer vindt deze visie op mens en maatschappij terug in heel het werk van Ruyslinck.

Heinrich Bolls 'Ende einer Dienstfahrt', p. 1126
Van H. Boll schijnt men altijd maar weer te ei gen dat hij eindelijk eens de grote
roman schrijft waar men nu al zo lang op zit te wachten. Zijn jongste novelle is
dat ook weer niet. Maar is het al niet veel waard, dat een werk als dit een heel
eigen plaats inneemt in Mills hele werk? De auteur last iets zien van Bolls
evolutie en van de weg die hij in kan slaan.

De financiering van het wetenschappelqk
onderzoek in Vlaanderen
M. H. A. De Groodt - Lasseel

Ondanks recessie en besnoeiing van de arbeidsmogelijkheden vindt het onbaatzuchtig of fundamenteel wetenschappelijk onderzoek onverminderd voortgang.
Van de produktieve kracht welke daarvan uitgaat op het toegepaste onderzoek
en indirect op de economische en culturele ontplooiing van de samenleving, zal
wel iedereen overtuigd zijn. Wetenschappelijk onderzoek is echter niet mogelijk
zonder dat de prijs ervoor betaald wordt: de dure apparatuur die ervoor nodig
is, de werkingskosten, de bezoldiging van vorsers en hulppersoneel vergen
zoveel geldmiddelen, dat de wedren met de technische evolutie in de research
niet vol te houden is zonder een gewaarborgde regelmatige financiering. Dit
werd in Belgie reeds in 1928 duidelijk erkend, toen het Nationaal Fonds voor
Wetenschappelijk Onderzoek (N.F.W.O.) werd gesticht, dat de eerste basis
vormde voor de organisatie van de financiering van het wetenschappelijk
onderzoek in Belgie. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de wetenschap zich
echter zo enorm snel ontwikkeld en is zij zo uitgebreide gebieden gaan bestrijken, dat nieuwe organen nodig waren ter financiering van het onderzoek in die
verschillende sectoren.
De bedoeling van dit artikel is: 1) een inzicht te geven in de vragen: waar
wordt in Belgie aan wetenschappelijk onderzoek gedaan en waar komen de
geldmiddelen daarvoor vandaan? 2) te laten zien hoe dat geld verdeeld wordt
tussen het Nederlandstalige en het Franstalige landsgedeelte; 3) te onderzoeken
welke de oorzaken zijn van deze situatie en hoe ze kan recht getrokken worden.
Wetenschappelijk onderzoek en financieringsorganen

Wetenschappelijk onderzoek gebeurt in verschillende maatschappelijke sectoren. Er is de sector hoger onderwijs, waartoe de universitaire instellingen
behoren; verder de overheidssector, die de wetenschappelijke rijksinstellingen
omvat evenals de provinciale, de gemeentelijke en de parastatale diensten voor
onderzoek; tenslotte de particuliere sector met zijn industriele en niet-commerciele wetenschappelijke centra.
In Belgie kwamen in 1963 57% van de geldmiddelen voor wetenschappelijke
activiteiten van particuliere instellingen. Ongeveer 40% waren rijkskredieten.
Het geringe overschot, 3%, waren gelden van ondergeschikte besturen, o.m.
van provincies en gemeenten.
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Het grootste gedeelte van de particuliere geldmiddelen, 85%, wordt ter plaatse
en voor eigen doeleinden aangewend. Het gaat hier om particuliere ondernemingen die met eigen geldmiddelen wetenschappelijk onderzoek verrichten.
De tussenkomst van de Staat werd in 1963 als volgt verdeeld:
31 % ging rechtstreeks naar de instellingen voor hoger onderwijs;
24% was bestemd voor de wetenschappelijke rijksinstellingen, zoals het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, het Koninklijk Belgisch Instituut
voor Natuurwetenschappen, e.a.;
8% was voorbehouden voor de parastatale instellingen, hoofdzakelijk voor het
Studiecentrum voor Kernenergie;
37% , dus meer dan het ibedrag dat rechtstreeks aan de instellingen voor hoger
onderwijs toevloeide, kwam terecht bij de kredietverdelende organen'.
Wij stellen derhalve vast dat de instellingen voor hoger onderwijs en de wetenschappelijke rijksinstellingen geldmiddelen voor wetenschappelijk onderzoek
verbruiken die rechtstreeks door de Staat aan deze instellingen uitgekeerd
worden. Een ander aanzienlijk deel van het totaal van de staatskredieten voor
het wetenschappelijk onderzoek, 37%, wordt toevertrouwd aan kredietverdelende organen, ook organen ter aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek genoemd. Deze verdelen de geldmiddelen aan wetenschappelijke centra
van alle maatschappelijke sectoren en zulks in de vorm van subsidies, beurzen
en onderzoekcontracten, waarvan een fractie indirect aan de instellingen voor
hoger onderwijs ten goede komt.
Nagenoeg voor alle laboratoria die goed werk verrichten op het gebied van
wetenschappelijk onderzoek, zijn de subsidies van de kredietverdelende organen, die bijgevolg indirect van de Staat komen, van levensbelang. In de universiteiten by. lopen de uitgaven op de direct onder het Ministerie van Nationale
Opvoeding ressorterende kredieten voor het wetenschappelijk onderzoek en die
voor het onderwijs door elkaar. De gelden die langs deze weg aan het wetenschappelijk onderzoek toekomen zijn vaak to gering, zowel voor de aankoop
van apparatuur als voor de bezoldiging van de onmisbare hulpkrachten. Hetzelfde geldt voor de wetenschappelijke rijksinstellingen. Dit tekort wordt
aangevuld door de subsidies van de kredietverdelende organen, die bijgevolg
zowel voor de universitaire instellingen, wetenschappelijke rijksinstellingen als
voor de wetenschappelijke activiteiten in de particuliere sector van enorm
belang zijn.
Het belangrijkste van de kredietverdelende organen die in het bijzonder het
onbaatzuchtig of fundamenteel onderzoek aanmoedigen, is het reeds genoemde
N.F.W.O., dat ieder jaar krachtens de wet over een forfaitaire toelage van het
Ministerie van Nationale Opvoeding beschikt, waarvan het bedrag overeenstemt met 10% van het totaal van de gewone kredieten die aan de Rijksuniversiteiten worden toegekend. Deze gelden worden in hoofdzaak besteed aan
beurzen met onderzoekopdrachten en aan subsidies voor afzonderlijke vorsers.
Verder is er het Fonds voor wetenschappelijk Geneeskundig Onderzoek
1 Gegevens ontleend aan het jaarverslag 1965 van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid.
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(F.W.G.O.), dat in 1957 in het kader van het N.F.W.O. werd opgericht en dat
de kredieten verdeelt die door het Ministerie van Volksgezondheid ter beschikking worden gesteld van het wetenschappelijk geneeskundig onderzoek.
In 1961 werd bij het Ministerie van Nationale Opvoeding het Fonds voor
Kollektief Fundamenteel Onderzoek (F.K.F.O.) opgericht. Voor de jaren 1961
tot 1964 werden deze kredieten verdeeld door de Minister van Nationale Opvoeding op advies van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid (N.R.W.B.).
Vanaf 1965 werd de verantwoordelijkheid voor het beheer en de verdeling van
dit fonds overgedragen aan het N.F.W.O.
Het Interuniversitair Instituut voor Kernwetenschappen (I.I.K.W.), in 1947
opgericht, besteedt de door het Ministerie van Economische Zaken toegekende
subsidies aan het fundamenteel kernonderzoek.
Naast deze kredietverdelende organen voor het fundamenteel onderzoek zijn
er ook enkele organen die het toegepast onderzoek steunen. Het belangrijkste
daarvan is het Instituut tot Aanmoediging van het Wetenschappelijk Onderzoek in Nijverheid en Landbouw (I.W.O.N.L.), dat in 1944 tot stand kwam en
jaarlijks de door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van
Landbouw ter beschikking gestelde bedragen ter financiering van het onderzoek in industrie en landbouw verdeelt.
Daarnaast vermelden we nog de Dienst voor Prototypen van het Ministerie
van Economische Zaken, die geld beschikbaar heeft voor het fabriceren van
prototypen door de industrie.
Als laatste in de reeks komt de Universitaire Stichting (U.S.) in aanmerking.
Deze verschaft studieleningen aan universitair gediplomeerden die zich willen
specialiseren, verleent beurzen aan hen die aan wetenschappelijke instellingen
in het buitenland willen gaan werken, en toelagen voor het uitgeven van wetenschappelijke werken en periodieken. De U.S. neemt ook het beheer waar van
verschillende wetenschappelijke stichtingen.
Verdeling over de twee landsgedeelten
Hoe verdelen al deze instellingen hun gelden tussen de Nederlandstalige en de
Franstalige navorsers in Belgie? Een antwoord op deze vraag proberen we to
vinden aan de hand van cijfermateriaal verkregen uit de laatste 12 jaarverslagen van het N.F.W.O., van het I.W.O.N.L. en van de Universitaire Stichting.
Dit veronderstelt natuurlijk dat we steeds kunnen uitmaken aan welk landsgedeelte de verschillende subsidies toekomen. Voor de officiele gegevens
betreffende de bestemming van het merendeel der kredieten van het N.F.W.O.,
het F.W.G.O., het I.W.O.N.L. en de Universitaire Stichting is dat duidelijk het
geval. De jaarverslagen van het I.I.K.W. en die van de Dienst voor Prototypen
daarentegen verschaffen geen enkel gegeven betreffende de verdeling over de
twee taalgroepen. Voor de Rijksuniversiteiten was de methode eenvoudig. Alle
gelden die naar vorsers of wetenschappelijke centra van de Gentse universiteit
gaan, hebben wij bij het Vlaamse landsgedeelte gerekend; die van Luik bij het
Franstalige. Wat de subsidies aan de vrije universiteiten betreft, hebben wij
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telkens onderzocht in welk taalstelsel de promotor van het onderzoek doceert,
tot welk taalstelsel het laboratorium behoort waarin de begunstigde werkt of
het onderzoek wordt verricht. In die gevallen waar de promotor in beide taalstelsels doceert, zoals dat te Leuven en te Brussel soms gebeurt, hebben we het
bedrag voor de heift op het Vlaamstalige, voor de andere helft op het Franstalige landsgedeelte gebracht. Wat de wetenschappelijke rijksinstellingen betreft
was het criterium de geografische ligging, behalve voor de agglomeratie Brussel. Voor de subsidies aan de wetenschappelijke rijksinstellingen van het Brusselse evenals voor alle subsidies aan de particuliere sector was de taal waarin
het object van de subsidie in het jaarverslag van het kredietverdelend orgaan
verschenen is, determinerend voor de indeling.
De bier volgende grafische voorstellingen laten de uitslagen van ons onderzoek
zien.
Grafiek 1 geeft een globaal overzicht van de jaarlijks 2 door het N.F.W.O., het
I.W.O.N.L. en de Universitaire Stichting verdeelde geldmiddelen over een
periode van 12 opeenvolgende jaren; voor het F.W.G.O. over 8 opeenvolgende
jaren. Deze 'groeicurven' geven een beeld van de toenemende financiele inspanningen door de overheid geleverd om het wetenschappelijk onderzoek in de
verschillende gebieden te stimuleren.
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Grafiek I: Verloop van de bedra- gen, in absolute cijfers, aan beide
bevolkingsgroepen samen toegekend
door het N.F.W.O., het I.W.O.N.L. 100—
en de Universitaire Stichting in een
periode van twaalf opeenvolgende
jaren; door het F.W.G.O. gedurende de acht referentiejaren. Op de
verticale lijn komt een schaalverdeling overeen met 50 miljoen F.
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2 Daar de kredietverdeling door het F.W.G.O. en door het I.W.O.N.L. per burgerlijk jaar,
door het N.F.W.O. en door de Universitaire Stichting per academisch jaar gebeurde, hebben wij, omwille van de eenvormigheid der curven van de grafieken 1, 6 en 7, voor de twee
laatste instellingen het begin van het academisch jaar gelijk gesteld met de aanvang van het
daaropvolgend burgerlijk jaar.
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Vervolgens hebben wij voor de afzonderlijke stichtingen het bedrag berekend
dat per jaar aan het Vlaamstalige en aan het Franstalige landsgedeelte toekwam. In een klein aantal gevallen was dit onmogelijk. Voor het N.F.W.O.
bedroeg het hierdoor niet mee berekende bedrag over die jaren gemiddeld
0,86%; voor het F.W.G.O. 0,17% en voor het I.W.O.N.L. 1,69%.
Om beter te laten zien wat het aldus verkregen cijferbeeld betekent in verhouding tot het jaarlijks totaal verdeelde bedrag hebben wij voor elke stichting de
verhoudingscijfers tussen de Vlaamse en Franse bevolkingsgroep uitgedrukt in
een procent. Deze procentuele verhoudingen worden in de strookgrafieken
2, 3, 4 en 5 weergegeven (op de pagina hiernaast).
Uit deze grafieken kan onmiddellijk worden afgelezen dat in al de onderzochte
jaren het bedrag uitgekeerd aan de Franstalige bevolkingsgroep veel hoger ligt
dan datgene wat de Nederlandstalige toekwam. De cijfers spreken een duidelijke taal. Tijdens de 12 onderzochte jaren ontving het Nederlandstalige landsgedeelte: 28,6% van het N.F.W.O., 37,61% van het I.W.O.N.L., 31,19% van
de Universitaire Stichting, 32,13% van het F.W.G.O. gedurende de acht referentiejaren.
Opvallend is daarenboven de grote overeenstemming tussen de lagere percentages die aan het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen toekwamen in de
uiteenlopende takken van de wetenschap.
Uit deze procentuele verhoudingscijfers voor de afzonderlijke stichtingen werd
vervolgens berekend, hoeveel er per jaar als totaal gemiddelde aan elk landsgedeelte toekwam. Deze gemiddelden werden in grafiek 6 gebracht, zodat een
overzichtelijk beeld verkregen werd van het verloop der kredietverdeling voor
beide bevolkingsgroepen in die jaren.
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Grafiek 6: V erloop van de procentuele verhoudingen van de gezamenlijke kredieten welke door de verschillende fondsen aan de Nederlandstalige (in voile lijn) en aan de
Franstalige (in gebroken lijn) bevolkingsgroep werden toegekend.
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Het is zeer merkwaardig dat over een periode van 12 opeenvolgende jaren het
procentueel verschil tussen beide landsgedeelten, ten nadele van het Vlaamse
land, nagenoeg gelijk blijft. Er is in deze tijdspanne geen enkele tendens naar
een evenwichtiger verdeling van de kredieten te bespeuren.
Wat het F.K.F.O. betreft, kan men van de jaren 1961 tot 1964 de globale
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bedragen van de uitgekeerde subsidies (415 miljoen F), evenals de sectoriele
bestemming ervan, in de jaarverslagen van de N.R.W.B. terugvinden. Er is
echter in die verslagen geen enkele aanwijzing te vinden die het mogelijk maakt
te bepalen naar welke bevolkingsgroep dit geld ging. Voor het jaar 1965, toen
het beheer van het F.K.F.O. aan het N.F.W.O. werd toevertrouwd, vindt men
in het overeenkomstige jaarverslag van het N.F.W.O. wel nauwkeurige gegevens hieromtrent. Daaruit hebben wij berekend dat van een totaal bedrag van
70.396.928 F voor het jaar 1965 aan het F.K.F.O. toevertrouwd, slechts
19.613.200 F ter beschikking werd gesteld van het Nederlandstalige landsgedeelte, tegen 50.783.728 F voor het Franstalige. Dit betekent 27,86% voor
Vlaanderen, 72,14% voor de Franstalige bevolkingsgroep.
Wij hebben ons nu afgevraagd welke de juiste draagwijdte is van de hier
getoonde procentuele verhoudingscijfers voor de totale Vlaamse bevolking.
Om deze vraag te beantwoorden hebben wij, uitgaande van de cijfergegevens
per jaar, de verhouding berekend tussen het bedrag dat door de verschillende
fondsen aan het Nederlandstalige en aan het Franstalige landsgedeelte werd
toegekend. De waarden van deze verhoudingen werden op de verticale lijn van
grafiek 7 uitgezet. Aldus komen de curven tot stand die het verloop van deze
verhoudingen in de twaalf onderzochte jaren voorstellen. Indien jaarlijks aan
beide landsgedeelten dezelfde bedragen zouden worden toegewezen, dan zouden deze verhoudingen gelijk worden aan 1. Indien de subsidies aan de Nederlandstalige en aan de Franstalige navorsers verdeeld werden naar evenredigheid van het aantal inwoners, dan zou het niveau van deze proporties moeten
liggen ter hoogte van het getal 1,59, dat de verhouding aangeeft tussen het
aantal inwoners van het Vlaamse en van het Franse landsgedeelte.

demografische verde/log

Grafiek 7: Op de horizontale lijn
staan de jaren uitgezet waarin de
kredieten werden verleend. Op de
verticale lijn zijn de verhoudingen
aangegeven van de bedragen welke
toegekend zijn aan de Nederlandstalige bevolkingsgroep tot die toegekend aan de Franstalige bevolkingsgroep. Het verloop van de verhoudingen van de werkelijk toegekende
subsidies is als volgt weergegeven:
voor het N.F.W.O. in voile lijn;
voor het I.W.O.N.L. in stippellijn;
voor het F.W.G.O. in gebroken lijn;
voor de Universitaire Stichting in
streep-puntlijn. Het getal 1 op de
verticale lijn duidt de fifty-fifty verhouding aan; ter hoogte van het
getal 1,59 ligt de demografische verhouding.
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Grafiek 7 laat duidelijk zien dat de geldtniddelen welke aan het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen worden toegekend voor alle takken van de
wetenschap ver beneden de fifty-fifty verhouding liggen. Er kan dan ook
nergens sprake zijn van een naar de bevolking evenredige subsidieverdeling.
Oorzaken van de ongeli/ke verdeling en middelen om de situatie recht te trekken

Het beeld dat we aldus krijgen van de verdeling van de kredieten voor het
wetenschappelijk onderzoek, is zo onbevredigend, ja zo bedenkelijk, dat het
velen terecht verontrust, waarschijnlijk ook omdat zij geen inzicht hebben in
de oorzaken van de bier gedemonstreerde ongelijke subsidie-verdeling.
Velen zijn geneigd, de bestuursinstanties van de kredietverdelende instellingen
hiervoor verantwoordelijk te stellen. Deze verklaring is echter te simplistisch.
Een principieel belangrijke overweging in dit verband is immers deze: statutair
kan door de kredietverdelende organen slechts financiele steun worden verstrekt aan bestaande, uitgeruste en bedrijvige wetenschappelijke eenheden. Dit
is trouwens begrijpelijk, daar een wetenschappelijk programma slechts gerealiseerd kan worden in een behoorlijk uitgerust laboratorium.
Hoe wij het verkregen cijferbeeld ook trachten te verklaren, wij willen er naar
streven onze redenering zodanig op de actuele feiten te baseren, dat lezers van
uiteenlopende opvattingen ons kunnen volgen, mits ons deze premisse wordt
toegestaan: de aanvaarding van de feiten zoals die op dit ogenblik bestaan.
Welnu, naast onze cijfers stellen wij de volgende feiten. Ten eerste: in de
provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen samen zijn slechts
25% van de Belgische wetenschappelijke onderzoekscentra gelokaliseerd 3. Dit
betekent dat in het grootste gedeelte van het Vlaamse land, waar circa 47%,
dus bijna de helft van de inwoners van Belgie leven, slechts 1/4. van de wetenschappelijke onderzoekscentra gesitueerd zijn.
Ten tweede: het wetenschappelijk onderzoek vergt niet alleen uitgeruste laboratoria, maar vooral mensen die opgeleid zijn voor het wetenschappelijk onderzoek. Voor deze opleiding nu tot zelfstandige beoefening van de wetenschap
geldt een universitaire scholing als regel. In dit verband is het belangrijk te
herinneren aan het feit dat de Vlaamse gewesten in verhouding tot het aantal
inwoners veel minder hoogstudenten leveren dan het Franstalige landsgedeelte. Daar komt bij dat een betrekkelijk groot percentage van deze Vlaamse
studenten uit lagere standen komt en door materiele omstandigheden verplicht
is spoedig naar een betrekking uit te zien, zonder de mogelijkheid te kunnen
overwegen van een verdere wetenschappelijke vorming. Tenslotte is er in
Vlaanderen ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek niet de traditie
3 Jaarverslag 1963 van de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid.
4 Dr. P. Coetsier en Lic. A. Bonte, Topografie van het beschikbaar begaafdheidspotentieel
in Belgie en ruimtelijke verschillen in scolarisatiepatroon. Mededelingen van het laboratorium voor Toegepaste Psychologie en de Dienst voor Studieadvies bij de Rijksuniversiteit
te Gent, nr. 28, 1966.
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aanwezig die in het Franstalig landsgedeelte wel bestaat. Is het dan te verwonderen dat slechts heel weinig Vlaamse jongeren opgeleid worden voor het
wetenschappelijk onderzoek?
Deze omstandigheden zetten het probleem van de ongelijke kredietverdeling
door de organen ter aanmoediging van het wetenschappelijk onderzoek in een
heel ander perspectief. Want zonder twijfel bestaat er een nauw verband tussen
het kleiner aantal Vlaamse vorsers en het geringe aantal wetenschappelijke
onderzoekscentra in het Vlaamse land enerzijds en anderzijds de ongelijkmatige
kredietverdeling die uit ons cijfermateriaal wel bijzonder frappant te voorschijn
komt.
Gegevens van het secretariaat van het N.F.W.O. bevestigen deze zienswijze.
Daar werd vastgesteld dat voor het jaar 1965 op 100 subsidie-aanvragen er
slechts een dertigtal van het Vlaamse landsgedeelte kwamen. De verhouding
van het aantal toekenningen tot het aantal aanvragen ligt voor beide landsgedeelten nagenoeg gelijk: 45,8% voor de Nederlandstalige en circa 47,9%
voor de Franstalige volksgroep.
Op grond van deze gegevens moet men tot de overtuiging komen dat de
ongelijke verdeling van de staatsgelden door de kredietverdelende organen
beschouwd moet worden als een van de vele symptomen van de Vlaamse
achterstand in de hogere geestelijke ontwikkeling. Een verhoging van de
financiele steun van de kredietverdelende organen aan het wetenschappelijk
onderzoek in het Vlaamse land, zonder dat het aantal behoorlijk gekwalificeerde vorsers toeneemt, heeft voorlopig voor Vlaanderen dan ook geen zin. Dit
zou er op neerkomen dat we deze vernederende situatie, die we moeilijk kunnen
aanvaarden, alleen maar zouden verdoezelen en onszelf beliegen. We zouden
onszelf paaien met een vals beeld. Geen verbetering is ooit te verhopen als we
niet eerst in voile objectiviteit de juiste oorzaak van onze achterstand onder
ogen zien. Iedereen zal er wel van overtuigd zijn dat de Vlaamse achterstand
in alle intellectuele activiteiten grotendeels het gevolg is van het feit dat het
Nederlands in Belgie pas heel laat de taal is geworden zowel van het hoger
middelbaar als van het universitair onderwijs. Hierdoor ontbrak, tot voor
enkele decennia, de grondslag voor de geestelijke ontwikkeling van de Vlaamse
bevolking. Ook vandaag zien wij nog de gevolgen van die abnormale ontwikkeling. Beschouwen we het hoger-onderwijs-apparaat van het land vanuit taalkundig oogpunt, dan zijn 11 instellingen hiervan uitsluitend Franstalig, 8 gebruiken Nederlands en Frans en slechts 6 zijn uitsluitend Nederlandstalig5.
Deze historisch gegroeide wanverhouding van het hoger onderwijs heeft tot
gevolg dat in uitgebreide Vlaamse gewesten een sociaal-economische beroepsstructuur tot stand is gekomen die een sterk remmende invloed uitoefent op de
deelname aan het universitair onderwijs. Deze factoren vormen als het ware
een circulus vitiosus, waaruit de benadeelde gewesten niet zonder afdoende
hulp los kunnen komen.
Laten we de zaken dus niet door elkaar halen. De oplossing voor de ongelijke
5 Mededeling van de Bestendige Deputatie van Limburg betreffende de Universitaire Expansie — 1967.
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verdeling van de kredieten voor het wetenschappelijk onderzoek is niet gelegen
in het vorderen van een fifty-fifty verdeling of van een verdeling naar verhouding van het aantal inwoners. Dit zou immers gelijk staan met het verbeteren
en vruchtbaar maken van de grond zonder voor een voldoende beplanting te
zorgen. Om deze toestand te verhelpen is vooral een zaak dringend geboden:
een grotere deelname van de Vlaamse jeugd aan het universitair onderwijs.
Aileen zo is er kans dat er in de komende jaren meer gekwalificeerde Vlaamse
vorsers gevormd worden en dat er met de tijd in Vlaanderen een academische
traditie ontstaat. De ruimere toegang van de Vlaamse jeugd tot de universiteit
is de grondvoorwaarde voor een expansie van het wetenschappelijk onderzoek
in Vlaanderen.
Het meest doeltreffende middel om het doorsnee deelnemingscijfer aan het
universitair onderwijs in Vlaanderen binnen afzienbare tijd op hetzelfde peil
te brengen als in het andere rijksgedeelte, is het oprichten en uitbouwen van
universitaire instellingen in het Vlaamse land°. Het is immers onmiskenbaar
aangetoond dat in ons land de nabijheid van een universitaire instelling een
stijging teweegbrengt van de deelname-coefficient van de streek aan het
universitair onderwijs. De oorzaak hiervan ligt voor een deel in het feit dat
door de geringere kosten een groot aantal financieel minder gegoeden deel
kunnen hebben aan dit onderwijs, maar ook hierin dat door het directe contact
tussen universiteit en streek een wederzijdse belangstelling ontstaat die er vroeger niet was. Langs deze weg zal ook het aantal wetenschappelijke onderzoekscentra in Vlaanderen verhogen. Want het is hoofdzakelijk aan de universitaire
instellingen dat aan wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan en daartoe
wordt opgeleid.
Met dit voor ogen is het duidelijk dat de organieke wet op de universitaire
expansie, waarover het parlement in 1968 moet stemmen, voor de toekomst
van Vlaanderen beslissend zal zijn. Wit deze wet voor Vlaanderen de grondslag
vormen voor de geestelijke opgang, die het stevigste fundament is voor het
uitbouwen van het wetenschappelijk onderzoek, dan is het dringend noodzakelijk dat wij ons in alle oprechtheid en duidelijkheid rekenschap geven van de
juiste situatie, om dan zorgvuldig de weg naar het doel te bepalen en deze met
vastberadenheid op te gaan.
Welnu, wij wezen er reeds op dat er in Vlaanderen veel minder studenten zijn
dan in het Franse landsgedeelte. In dit verband vragen op dit ogenblik twee
Vlaamse gewesten speciaal onze aandacht.
In de eerste plaats Limburg. Statistische onderzoekingen hebben immers aan
het licht gebracht dat de achterstand van de Limburgse jeugd in de deelneming
aan het universitair onderwijs voortdurend groter wordt 7 . De oprichting van
een universitaire instelling in de provincie Limburg is de enige weg om de
wetenschappelijke en algemene opleiding van de Limburgse bevolking te ver6 Ruimere kansen voor alien, De Nederlandsche Boekhandel, Antwerpen, 1964.
7 Limburg en het Hoger Onderwijs 1963, Bestendige Deputatie der Provincie Limburg,
Hasselt, 1963. — Mededeling van de Bestendige Deputatie van Limburg betreffende de Universitaire Expansie, 1967.
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beteren, waardoor in deze provincie een cultureel niveau kan worden bereikt
waarin wetenschappelijke roepingen kunnen kiemen en gedijen.
Ten tweede moet voor het uitbouwen van het universitair onderwijs in Vlaanderen onze aandacht naar Antwerpen gaan. Uit recente ramingen s is gebleken
dat in de Antwerpse bevolkingsgroep talrijke jongeren aanwezig zijn die, mits
de nodige vooropleiding, in staat zouden zijn het universitair onderwijs met
succes te volgen indien zij daartoe de kans kregen.
Wil men het intellectuele potentieel van de grootste Vlaamse agglomeratie ten
voile valoriseren, dan kan dat wellicht uitsluitend gebeuren door het uitbouwen
van een paritair pluralistische universiteit. De eerste fundamenten voor deze
universiteit te Antwerpen zijn reeds gelegd. Door de wet van 9 april 1965
werden het Rijksuniversitair Centrum (R.U.C.A.) en de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius (U.F.S.I.A.) opgericht als twee gelijkwaardige universitaire
kernen. Als men deze bestaande fundamenten nu verbreedt tot twee volledige
gamma's van kandidaturen, dan kan te Antwerpen de vrije keuze van de
universitaire instelling, die in Belgie voor de deelneming aan het universitair
onderwijs een zo belangrijke rol speelt, voor alle studierichtingen en alle sociale
klassen een werkelijkheid worden. Bovendien zou het oprichten van een dubbel
stel kandidaturen in een jeugdrijke agglomeratie als Antwerpen de kwaliteit en
de efficientie van het onderwijs ten goede komen. Want de aanwezigheid van
een te groot aantal studenten in een universitaire inrichting heeft als bedenkelijke gevolgen: 1) een verlaging van de kwaliteit van het onderwijs door tekort
aan mogelijkheid tot zelfwerkzaamheid van de studenten; 2) een vermindering,
van het persoonlijk contact tussen docenten en studenten, waardoor de moeilijkheden voor de individuele student toenemen.
Op deze afzonderlijk gestructureerde onderbouw, die de ontwikkeling van de
persoonlijkheid zowel van confessionele als van niet-confessionele jongeren
waarborgt, dient een gemeenschappelijke universitaire bovenbouw te worden
opgetrokken met licentiaten en doctoraten.
Als eerste bezwaar kan men hiertegen aanvoeren dat een dergelijke universitaire structuur in onze buurlanden nergens bestaat. Wij willen niet ontkennen
dat het nuttig en leerzaam is ons op de hoogte te stellen van wat in andere
landen op universitair gebied wordt verwezenlijkt. Maar dat is geen reden om
ons ontslagen te achten van de plicht aangepaste oplossingen te zoeken voor de
eigen behoeften van het eigen land. Of we tot dezelfde conclusies komen als in
andere landen of tot andere heeft geen belang. Het komt er op aan dat we de
essentiele problemen van de eigen bevolking op grond van verantwoorde argumenten oplossen.
De tweede tegenwerping, als zou het in de huidige economische en financiele
toestand van het land onmogelijk zijn de reeds zo hoge kosten van het universitair onderwijs nog verder op te voeren door het oprichten van een universitaire instelling in de provincie Limburg en een dubbel stel kandidaturen voor
de Antwerpse universiteit, is onaanvaardbaar. Immers, de taak om de universiteit toegankelijk te maken voor alle begaafde jongeren is slechts voor een klein
8 Zie hierover het reeds in noot 4 geciteerde werk van Dr. P. Coetsier en Lic. A. Bonte.
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gedeelte een academische kwestie, in hoofdzaak een kwestie van de Staat. De
blijvende achterstand van Vlaanderen kan alleen ingehaald worden door extra
investeringen door de Staat ten voordele van de intellectuele reserves van de
Nederlandse bevolkingsgroep.
Boven hebben we reeds laten zien dat deze investeringen principieel niet kunnen gebeuren met de geldmiddelen van de kredietverdelende organen. Om de
oprichting en uitbreiding van universitaire instellingen in het Vlaamse land
mogelijk te maken, dienen van overheidswege extra bedragen in de rijksbegroting te worden opgenomen. Doet men dat niet, dan veroordeelt men tot
onvermogen en onvruchtbaarheid een belangrijk gedeelte van de krachten die
het land broodnodig heeft. Slaagt men er daarentegen in, een evenwichtige
decentralisatie van het universitair onderwijs tot stand te brengen, dan zal
binnen afzienbare tijd, tot voordeel van het hele land, het hierboven gedemonstreerde cijferbeeld ten gunste van Vlaanderen en zijn culturele opbouw
evolueren.

Een vertaling van een encycliek
Frans Van Bladel

Nooit waarschijnlijk is een encycliek in Nederland in het openbaar op zoveel
kritiek onthaald als die van Paulus VI over het priestercelibaat, Sacerdatalis
Caelibatus. Nooit waarschijnlijk is een encycliek in Vlaanderen in de publieke
opinie met zoveel onverschilligheid bejegend. Geeft de gelovige bevolking in
Vlaanderen er zich helemaal geen rekenschap van, dat een kwestie als het
priestercelibaat, het hele priester- en kerkbeeld dat ermee samenhangt, en de
manier waarop daarover door de paus gedacht en geschreven wordt, ook haar
eigen zaak is? Of interesseert die zaak haar al niet meer, of nog niet? Er is
een samenvatting van de encycliek, ontleend aan een of ander agentschap, in
de kranten verschenen, punt. Geen commentaar in de pers, nauwelijks een
lezersbriefje. Slechts heel weinigen hebben kennis genomen van de volledige
tekst. Een volslagen apathie. In Nederland daarentegen wordt over het celibaat al een jaar of vijf luidop gedacht en gediscussieerd — echt niet door
iedereen zo onbesuisd als men in Vlaanderen (en elders) soms schijnt te geloven1 — en een encycliek is geen reden meer om daar nu mee op te houden.
Is het waar wat P. Schoonenberg hier verleden jaar schreef: „De crisis zelf
(van het celibaat) is in Nederland niet grater dan in andere landen. Alleen
wordt bij ons wat elders gefluisterd wordt, van de daken verkondigd"2? Hoe dan
ook, welke van de twee reacties — de vrijmoedig gemanifesteerde bewogenheid in Nederland of het zwijgen van de kerkelijke opinie in Vlaanderen —
is de meest verheugende? Ik geloof niet dat daar veel twijfel over kan bestaan.
Er is deze keer echter een heel zwak punt in de publieke discussie in Nederland. Ook daar hebben slechts weinigen toegang tot de tekst van de encycliek:
in het Latijn, het Frans, het Engels of het Italiaans. De blijkbaar uit het Frans
vertaalde versie die van 27 juni tot 6 juli in De Tijd is verschenen, is niet alleen
in zo'n slordig Nederlands gesteld, dat ze op vele plaatsen gewoon onleesbaar
is, maar verraadt een zo gebrekkige kennis van het Frans, dat de paus een hoop
nonsens in de schoenen wordt geschoven.
1 Om alleen de belangrijkste auteurs te noemen, cfr. E. Schillebeeckx, Het celibaat van de
priester, in Tijdschrift voor Theologie 5 (1965), pp. 296 - 329, en Het ambtscelibaat in de
branding, Bilthoven, 1966; R. J. Btmnik, Kerkelijk ambtsdrager en huwelijk in Te elfder
ure, juli - aug. 1964, pp. 249 - 308, en De theologische studie van virginiteit en ambtscelibaat,
in Tijdschrift voor Theologie 6 (1966), pp. 148 - 182.
2 P. Schoonenberg, Ambt en celibaat, in Streven, juni 1966, pp. 836 - 840.
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Terecht wordt het als een trieste ervaring beschouwd dat de paus, die vanuit
zijn grote zorg voor de dienst van de kerk aan de wereld de hoge waarde van
het celibaat opnieuw, 'in meer aan de hedendaagse mentaliteit aangepaste termen', in het voile Licht wil plaatsen, toch nog altijd een taal spreekt die velen
van ons met de beste wil van de wereld niet meer verstaan. Daar ligt iets tragisch in. De Tijd maakt er een klucht van. Uit eigen ervaring weet ik dat het
vertalen van een encycliek geen sinecure is: het moet gewoonlijk heel rap gaan
en welke tekst moet je gebruiken: de Latijnse, de Franse, de Italiaanse? 3 Maar
er zijn grenzen. Van de 99 paragrafen die de encycliek telt, is er in deze
Nederlandse vertaling bijna geen enkele waarin geen fouten voorkomen: fouten die alleen maar potsierlijk zijn, fouten ook die de betekenis van de pauselijke tekst vervalsen en de hele geest ervan nog wereldvreemder maken.
Laat ik beginnen met de kernzin van de encycliek. N. 14 luidt in de vertaling
van De Tijd (DT): „Wij zijn derhalve van oordeel dat de wet van het celibaat
die thans van kracht is, ook nog in onze dagen onverbrekelijk verbonden moet
blijven aan het geestelijk dienaarschap". Op dat 'geestelijk dienaarschap' kom
ik straks terug, maar eerst dit. 'Onverbrekelijk' is in geen enkele officiele tekst
terug te vinden. De Franse versie zegt fermement, de Italiaanse fermamente,
de Latijnse tekst heeft nets daarvan: „Legem igitur vigentem sacri caelibatus
nunc etiam cum sacerdotali munere else conectendam censemus", wij zijn derhalve van oordeel dat de thans van kracht zijnde celibaatswet ook nog in onze
dagen aan het ambt gekoppeld moet blijven. Voor latere interpretatoren toch
wel een belangrijke nuance, dacht ik. Temeer omdat in de volgende paragraaf
(n. 15) gezegd wordt: „het behoort tot het gezag van de kerk, volgens tijd en
plaats (pro locis et temporibus) vast te stellen aan welke eisen de kandidaten
voor het priesterschap moeten voldoen". DT manoeuvreert het pauselijk gezag
in een positie die te vergelijken is met die ten aanzien van de geboorteregeling
bijvoorbeeld: er kan nooit meer iets aan veranderen.
Niet alle fouten zijn zo ingrijpend. Er zijn er heel veel waar je je alleen maar
vrolijk over kunt maken, als het niet zo triestig was. De celibaatsverplichting
geldt volgens DT voor „de mannen die de hogere bevelen willen beantwoorden"
(n. 3). Als je wil weten wat dat betekent, moet je de Franse versie lezen: „les
hommes qui veulent acceder aux ordres majeurs", zij die de hogere wijdingen
willen ontvangen. In n. 28 spreekt de paus van de steun die de priesters kun3 Zoals ik leer uit een artikeltje in De Bazuin van 15 juli 1967, staat ook in mijn vertaling
van Populorum Progressio (Arbeidspers, Brussel) alvast een grove fout. Zoals De Volkskrant
(en De Tijd) heb ik vertaald: „Dat betekent dat de prive-eigendom voor niemand een
onvoorwaardelijk en absoluut recht is" (n. 23). Het moet zijn: „Dat betekent dat de priveeigendom aan niemand een absoluut en onvoorwaardelijk recht schenkt". Van de andere
kant zijn er twee nogal belangrijke zinnen die in mijn vertaling, geloof ik, juister en veel
concreter zijn dan in de vertaling van De Tijd. Waar de paus spreekt over de mogelijkheid
die in sommige landen bestaat om een deel van de militaire dienst om te zetten in sociale
dienst, vertaalt De Tijd: „Wij zegenen de initiatieven en de goede wil die deze inspireert"
(n. 74). Ik geloof dat het moet zijn: „Wij zegenen deze initiatieven en de mensen van goede
wil die erop antwoorden". Waar de paus zich richt tot de staaslieden, vertaalt De Tijd: „gij
hebt de plicht uw volkeren . . . te brengen tot een beperking van hun luxe en verspilling
om de ontwikkeling te bevorderen" (n. 84). Ik geloof dat het moet zijn: „gij moet er hen
toe brengen dat zij de belastingen aanvaarden op hun luxe en verspillingen
.".
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nen vinden in 'la recitation attentive et pieuse de roffice divin', het breviergebed; DT vertaalt: „in de aandachtige en vrome uitoefening van het goddelijke
ambt". Doorlopend (nn. 39, 42, 44) wordt la discipline touchant le cilibat, de
discipline, de praktijk, vertaald door de onderworpenheid aangaande het celibaat; in n. 44 vernemen we aldus dat de paus respect heeft 'voor de onderworpenheid van de aosterse kerken'4. Uit enkele langere Franse zinnen is de
vertaler helemaal niet wijs kunnen warden. In n. 16 zegt de encycliek: juist de
crisis van het celibaat kan een aanleiding zijn om de hoge waarde van het
celibaat opnieuw en zuiverder te belichten; „en effet, si les difficultes affectant
la foi peuvent inciter l'esprit a chercher une intelligence plus exacte et plus
profonde de celle-ci, it n'en va pas autrement de la discipline ecclesiastique, qui
regle la vie des croyants". DT vertaalt: „als de moeilijkheden die het geloof
raken de geest ertoe kunnen aansporen om een dieper en juister begrip hiervan te zoeken, dan gaat het om niets anders dan de kerkelijke discipline, die
het leven van zijn gelovigen regelt". Wat dit dan ook mag betekenen. Zulke
staaltjes van onbegrip voor een eenvoudige Franse zinsconstructie zijn verder
te vinden in nn. 17, 26, 42 (twee keer), 44, 46, 47, 70, 87, enz.
Een voorbeeld daarvan vormt een goede overgang tot de fouten die al iets
dieper ingrijpen in de geest van de encycliek. Men kan de encycliek a.m. verwijten dat ze weinig besef heeft „van de nieuwere exegese en van een ook maar
gematigde secularisatietheologie" 5. In DT n. 46 lees ik echter: „Wat wij 'in het
hart van Jezus Christus' beminnen, is de wereld waarin wij thans leven". Dus
toch sympathie voor een gematigde secularisering? Nee, er staat: ,„c'est le
monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, chers et veneres Freres dans le
sacerdoce, objet de Notre amour 'dans le coeur de Jesus-Christ', c'est ce
4 Verschillende commentatoren hebben al opgemerkt dat de oosterse kerken met deze
encycliek niet zo gelukkig zullen zijn. Als de encycliek, in het historisch overzicht (n. 40),
eraan herinnert dat het bisschopsambt in het Oosten eveneens voorbehouden is aan celibataire priesters, dan maakt DT daarvan „dat in het Oosten het priesterschap eveneens is
voorbehouden aan celibataire priesters". Dat kan nog een lapsus zijn. Maar waar de
encycliek (n. 38) zegt: het feit dat de celibaatsdiscipline in het Oosten verschilt van de
westerse praktijk, is toe te schrijven (tribuendum, waarom niet te danken?) aan historische
omstandigheden, die in het Oosten anders zijn geweest dan in het Westen, schrijft DT te
wijten.
5 Dr. F. Haarsma in De Tijd, 1 juli 1967. Het is opmerkelijk dat Haarsma niet de vertaling
van De Tijd gebruikt. N. 15 commentarierend schrijft hij: „de roeping tot het priesterschap

wordt pas definitief en doeltreffend door de goedkeuring 'van hem bij wie de verantwoordelijkheid en de macht berust ten aanzien van de ambtelijke dienst aan het christelijke yolk'.
De hier gegeven letterlijke vertaling laat zien, dat de encycliek het enkelvoud gebruikt (. . .).
Het enkelvoud kan (. . .) alleen slaan op de paus als hoogste drager van het geestelijk gezag
in de kerk. Daarmee zijn wij in het hart van de moeilijkheid van deze encycliek". Het is
waar dat het grote bezwaar tegen deze encycliek kan zijn, de manier waarop hier het
primaatschap uitgeoefend wordt buiten de collegialiteit (er zou waarschijnlijk geen andere
beslissing uit de bus zijn gekomen indien de paus de bisschoppensynode, die in september
bijeenkomt, had afgewacht, maar de collegialiteit zou dan duidelijker meegespeeld hebben).
Het is waar dat de encycliek in een uitgesproken centralistische geest gesteld is, maar dat is
niet of te leiden uit de letter van de hier besproken tekst. Ten eerste staat in de Latijnse
tekst in hetzelfde n. 15: „pro locis et temporibus" ; ten tweede, om tot de Nederlandse
vertaling terug te keren: het enkelvoud van de Latijnse tekst, waar Haarsma zich op
beroept, is in DT, zoals in de Franse versie, een meervoud: „ceux qui dans 1'Eglise ont le
pouvoir et la responsabilite . . .". Weer een kluif dus voor de interpretatoren.

1078

Frans Van Bladel

monde . . . qui a un urgent besoin .". Het object van de liefde is hier niet de
wereld, het zijn de priesters. Van die wereld wordt anderzijds niet gezegd dat
zij in een geloofscrisis verkeert, zoals DT wil doen geloven, maar in een crise
de croissance, een groeicrisis (croissance wordt ook in n. 48 nog eens vertaald
door geloof). Als de paus de vermindering van het aantal roepingen toeschrijft
aan 'la perte ou l'affaiblissement du sens de Dieu et du sacre' (n. 49), vertaalt
DT dat door 'het verlies of de verzwakking van de betekenis van God en van
het heilige' en maakt op die manier van de paus een God-is-dood-theoloog: wat
volgens de paus verloren gaat, in de zin voor God. Een God-is-dood-theoloog is
de paus overigens helemaal niet; volgens n. 2 in DT heeft hij, voordat hij zijn
beslissing nam, 'langdurig en onmiddellijk het licht en de bijstand van de
Heilige Geest afgesmeekt'. 0, o, zeg je dan: hoe gaat dat in zijn werk? In de
Franse versie staat: instamment, met aandrang.
Op verschillende andere plaatsen doet DT de paus helemaal of bijna het tegenovergestelde zeggen van wat hij bedoelt. In n. 6 zegt de encycliek dat, ondanks
het feit dat er in de Schrift geen argument te vinden is voor de verplichte
koppeling van het celibaat aan het ambt, de kerkvaders tussen ambt en celibaat een 'rapport etroit', een nauw verband, hebben gelegd; volgens DT was
dat een gering verband. In hetzelfde n. 6 zegt de paus: „souvent les textes
patristiques recommandent au clerge, plutOt que de garder le celibat, de
s'abstenir de l'usage du manage", m.a.w. eerder dan het ongehuwd-blijven
werd de priesters aanbevolen zich in het huwelijk te onthouden; DT laat het
eerder dan weg en vertaalt: „de patristische teksten bevelen dikwijls de geestelijkheid aan, zich van het huwelijk te onthouden". Het motief van de cultische
reinheid (altijd nog in n. 6, in de opsomming van de bezwaren die gemaakt
worden tegen de oude argumenten voor het priestercelibaat), 'la purete requise
(vereist) par le contact avec les chases saintes', wordt in DT op zijn kop gezet:
'de zuiverheid, verkregen door het contact met heilige zaken'. Met 'vele bezwaarden' vraagt de paus zich af (n. 7): als priesterroeping en maagdelijkheidscharisma niet uiteraard samenvallen, is het dan rechtvaardig, door het
handhaven van de celibaatswet, diegenen die wel de roeping tot het priesterschap zouden hebben maar niet ook die van het celibaat, van het priesterschap
af te houden (d'ecarter du sacerdoce)? DT denkt eraan, deze mensen uit het
priesterambt te verwijderen. In n. 64 zegt de paus dat men in het onderzoek
naar de geschiktheid van de kandidaten voor het priesterschap de genade niet
moet overvragen; als een kandidaat fysisch, psychisch en moreel evenwicht
mist, moet men niet denken dat dat wel aangevuld wordt door de genade: „et
l'on ne peut pretendre que, en ce domain, la grace supplee la nature"; volgens DT kan dat wel: „en men kan in dit opzicht slechts stellen dat de genade de natuur aanvult".
De encycliek spreekt hard over de 'smartelijke deserties' van hen die het ambt
verlaten, maar DT is nog krasser. In n. 9 wordt 'defections penibles' vertaald
door 'pijnlijke geloofsaival'; in n. 85, waar de encycliek zegt dat de kerk slechts
met droefheid in het hart (avec tristesse) ontheffingen uit het ambt verleent,
gebeurt dat volgens DT 'met bitterheid in het hart'. (Van heel het vooraf-
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gaande n. 84 overigens, dat handelt over 'les causes concernant l'ordination
sacerdotale', de processen betreffende de geldigheid van een wijding, heeft de
vertaler niet veel begrepen: les causes vertaalt hij door de redenen).
Dan kun je al even goed effet vertalen door doel (n. 96), ses envoy& door hun
naasten (n. 97), individus door gelovigen (n. 85), temperance door ingetogenheid (n. 70), liberte ordonnee door gewijde vrijheid (n. 70), sans pour autant
door zonder al te veel (n. 42), arbitraire door arbitrate (n. 41), reconnaitre
door dankbaarheid betuigen (n. 38), maitres supremes door oppermeesters
(n. 36), virtualites door deugden (n. 30), realise door wordt gewaar (n. 27), en
Gregoire de Nysse door Gregorius van Nicene (n. 39).
Maar het is tijd dat we overstappen naar meer fundamentele bezwaren tegen
deze 'vertaling', zijdelings oak naar meer fundamentele tekorten van de encycliek zelf. Mijn voornaamste bezwaren tegen DT kunnen samengevat worden in
drie punten. De encycliek pleit terecht voor de hoge waarde, ook in onze
wereld, van het vrij aanvaarde charisma van de maagdelijkheid omwille van het
Rijk Gods, maar de argumenten welke zij aanhaalt voor de innerlijke affiniteit
tussen ambt en celibaat en vervolgens voor de verplichte koppeling van het
celibaat aan het ambt, zijn ontleend aan een verouderde theologie. Welnu, DT
steunt blijkbaar op een nog veel oudere theologie. 1) De sterke nadruk welke
de encycliek herhaaldelijk legt op de noodzakelijkheid voor de priesterkandidaten om het verplichte celibaat in volledige vrijheid op zich te nemen, wordt
in DT op vele plaatsen tenietgedaan. 2) Op vele plaatsen verwart de encycliek
maagdelijkheid en celibaat met kuisheid, resp. volledige kuisheid; hier en daar
maakt DT het nog banter. 3) Op vele plaatsen schemert in de encycliek nog iets
door van een 'geklerikaliseerde' visie op het priesterschap: de priester is de
kerk; in DT wordt deze tendens nog aangedikt.
1. De encycliek erkent natuurlijk (n. 17): zoals de praktijk van de primitieve
kerk en de traditie van de oosterse kerken aantonen en zoals op het Concilie
is verklaard, wordt de maagdelijkheid niet van nature vereist door het priesterschap („wordt de maagdelijkheid niet vereist door de aard van de priester",
vertaalt DT). Het behoort echter tot het gezag van de kerk om, volgens tijd en
plaats, te bepalen welke eisen zij stelt aan hen die priester willen worden (n. 15).
Gezien de affiniteit, de convenientia (in DT doorlopend vertaald door geschiktheid) tussen priesterschap en celibaat, een convenientie die nooit helemaal
inzichtelijk gemaakt kan warden (iets waarvan de paus zich blijkens een stijlfiguur, in n. 30, ook wel bewust schijnt te zijn: „welke andere overwegingen
zouden wij hier nog aan toe kunnen voegen?"), gezien de innerlijke harmonie
tussen priesterschap en celibaat, is het gezag in de Latijnse kerk van oordeel
dat het celibaat nog altijd een, van die eisen moet zijn. Het celibaat is echter
een vrij levensontwerp, het celibaat omwille van het Rijk Gods is een vrije en
vrij aanvaarde gave. Wordt het verplichtend gekoppeld aan het ambt, dan
moet wie priester wil warden deze verplichting in voile bewustzijn en voiledige vrijheid op zich nemen, in een bewust, persoonlijk en vrij 'engagement'.
Het accent dat de encycliek op deze vrije beslissing legt, wordt in DT sterk

afgezwakt gewoon doordat

engagement

bijna overal vertaald wordt door

ver
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plichting. In n. 11 bijvoorbeeld: „On objecte qu'en pratique cet engagement
resulte mains d'une decision vraiment personnelle que d'une attitude passive"
wordt in DT: „men maakt er bezwaar tegen dat deze verplichting in de praktijk niet zozeer uit een werkelijk persoonlijke beslissing voortkomt". Hetzelfde
in nn. 64, 69, 70 („assumer ses propres engagements" = „de aanvaarding van
zijn eigen verplichtingen"; maar hier wil ik teveel bewijzen; in het Latijn staat
gewoon: „in muneribus gerendis"). In n. 71 geeft dat iets heel curieus. Om de
kandidaat tot een helemaal vrije keuze van het celibaat te helpen, vindt de
encycliek het nuttig „que pendant certaines periodes d'essai l'engagement
dans le celibat soit mis a l'epreuve, avant que ce dernier ne devienne stable et
definitif avec le presbyterat"; DT vertaalt: „dat de celibaatsverplkhting gedurende bepaalde proefperiodes op de praef gesteld wordt, voordat hij zich definitief aan het priesterschap bindt". Wat is er in die proefperiodes allemaal
mogelijk? In n. 82, waar de paus suggereert dat de priesters jaarlijks hun vrije
celibaatsbelofte zouden vernieuwen, vertaalt DT verplichting waar in het Frans
oblation, in het Latijn donatio staat.
Een overgang tot het volgende punt vormt n. 13, waar sprake is van het getuigenis van de tallozen die in alle tijden trouw zijn geweest „a leur engagement
de chastete parfaite" („fideliter perfectae castitatis sponsionem colentium").
DT vertaalt: „die trouw zijn aan de verplichting tot volledige kuisheid".
2. Meteen zitten we volop in de verwarring tussen de deugd van kuisheid, die
voor iedereen geldt, en het charisma van de maagdelijke levensstaat, een verwarring waarvan, zoals al uit dit n. 13 blijkt, de encycliek zelf niet vrij te pleiten
is (cfr. oak n. 6, 7). Paulus VI haalt a.m. een uitspraak van Joannes XXIII
aan: het celibaat kan niet afgeschaft warden, want dan zou de kerk niet meer
kuis zijn (n. 37). Toch gaat DT nog iets verder dan de encycliek. Ind n. 13 bijvoorbeeld volgt op de boven geciteerde tekst: „Egregiem autem huius generis
spectaculum singulari veritate fidem facit, regnum Dei veluti visceribus humanae societatis haerere". Juist tevoren is er echter sprake van hen ,,qui
vitam caelibem vivant"; direct daarna weer van „castissimorum hominum".
DT (deze keer getrouw aan de Franse versie) laat al die aarzelingen weg,
spreekt alleen van al die mensen „die trouw zijn aan de verplichting van volledige kuisheid" en vertaalt: „Dit indrukwekkende verschijnsel toont de aanwezigheid van de verheven werkelijkheid van het rijk van God in de boezem
van de moderne maatschappij". Het is dus de kuisheid van alle gedoopten, gehuwden zowel als ongehuwden, die teken is van het Rijk Gods. Meteen vervalt
de hele zogenaamde tekenwaarde van het celibaat en een van de voornaamste
argumenten van de encycliek. Hetzelfde gebeurt (nu weer in afwijking van de
Franse versie) in n. 34 met het zogenaamde eschatologische argument. Een
„bijzonder teken van de hemelse goederen", een aankondiging van „de aanwezigheid in ons midden van de laatste fase van de historie der verlossing" is
volgens de Latijnse tekst „perfectae continentiae propter regnum caelorum
servandae donum", volgens de Franse versie „le don de la chastete parfaite en
vue du royaume des cieux", volgens DT de kuisheid, zonder de toevoeging
'voor het rijk der hemelen'.
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3. De 'klerikale' visie op het priesterschap en de kerk — de priester is de
kerk — die op verschillende plaatsen in de encycliek nog om de hoek komt
kijken, wordt door DT nog grover geklerikaliseerd. Niet zozeer omdat er al
eens gesproken wordt van de waardigheid voor het priesterschap waar er moet
staan geschiktheid of van de leiding van de priesters in plaats van dienst (n. 15)
(of omdat volgens DT n. 50 de kerk onlangs de menselijke waarden heeft ultgevaardigd), maar door de wel bijzonder ongelukkige vertaling, heel de tekst
door, van le ministere sacerdotal, le ministre de Dieu enz. door het priesterlijke
dienaarschap, de dienaar Gods enz.
Door de paus zelf warden verschillende woorden van Jezus, waarvan we mogen
denken dat ze tot alle gelovigen gericht zijn, toegepast op, ja, gemonopoliseerd
voor de priester of degene die in maagdelijkheid leeft. Zij zijn het licht van de
wereld en het zout der aarde (n. 13); zij stralen de glorie van Christus uit
(2 Car. 8, 23), door hen straalt op de wereld van heden de 'glorie van de
genade' af (Eph. 1, 6) (n. 45); de kleine kudde van Lc. 12, 32 is het kleine aancal priesters (n. 47); zij bezitten volmaakter de goederen van het Rijk (n. 31,
weggevallen in DT; cfr oak nn. 20, 22); de gemeenschap met Christus is volmaakter naarmate iemand vrij is „van elke band van vlees en bloed" (n. 21).
Ik vraag me af hoe gehuwden dat allemaal verstaan. Maar als dan op de koop
toe minister Del, de bedienaar, hij die in het ambt staat, vertaald wordt door de
dienaar Gods, de dienaar van Christus enz., dan is het helemaal niet meer te
lezen. Dan spreekt de encycliek (n. 18) van de „multiforme geschiktheid (convenientie) van het celibaat voor de dienaren van God" of (n. 60) van „de
schoonheid, het belang en de gepastheid van de gewijde maagdelijkheid voor
de dienaren van Christus en de Kerk": voor alle gelovigen dus, zou ik denken.
Dan verdwijnt (in n. 19) het universele priesterschap van alle gelovigen helemaal uit het gezicht, en hiermee wordt dan weer een van de bezwaren die
tegen de encycliek gemaakt kunnen warden, nog eens verzwaard.
Een korte opmerking am te sluiten. Het spijt me dat ik De TO deze onbehoorlijke omgang met de encycliek moet verwijten. Voor de krant en voor
de zaak die hier in het geding is. Sommigen in Vlaanderen (en in Nederland?)
zullen immers zeggen: zie je wel, al die 'vernieuwers' in Nederland, ze weten
niet eens waarover ze praten. Ik kan daar alleen maar mijn overtuiging tegenover stellen: ze weten het meestal heel goed; deze ongelukkige vertaling is
slechts een accident, zoals er wel eens meer voorkomen in het leven. De ernst
van de discussies over het priestercelibaat, die na deze encycliek voort zullen
gaan, zal er niet ander lijden.

Enige opmerkingen over vragen
Proeve van een filosofische beschouwing
C. J. Boschheurne

Het is niet de bedoeling hier het logisch en linguistisch uiterst moeilijke vraagstuk van de betekenis van de vraag uitputtend te behandelen. We willen alleen
een idee geven van de omvang van het probleem en van het feit dat men bij de
oplossing op de verkeerde weg is. Daarbij zullen wij gebruik maken van een
misschien wat vreemde terminologie. Het woord zinloos dat, als wij over de
betekenis van zinnen spreken, zo'n grote rol speelt zal ik b.v. niet gebruiken.
Meer aansluitend bij de spreektaal zullen we ook niet spreken over de betekenis
van vragen maar over hun bedoeling. Het lijkt mij ook vrij onjuist om te
spreken over de waarheid van een vraag zoals sommige schrijvers doen. In de
spreektaal zal niemand begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Hier en daar
zullen ook termen worden gebruikt die doen denken aan de dialectische methode. Dat is opzettelijk gedaan. De verhouding tussen de analytische filosofie
en de dialectische systemen is nog niet duidelijk. Findlay heeft aangetoond dat
Hegel en Wittgenstein op vele punten hetzelfde hebben willen zeggen. Men mag
zich afvragen of de eerste in zijn ongepubliceerde geschriften, waaruit men
soms een min of meer mystieke inslag wil lezen, niet juist aan de dialectiek
toegekomen was. In ieder geval is het een feit dat in de analytische filosofie,
evenals in sommige andere moderne systemen, geen plaats is ingeruimd voor de
reflexie, die toch een essentieel deel uitmaakt van het menselijk denken.

I
Iedere uitspraak is het antwoord op een vraag. Dat geldt ook voor een boek
en een redevoering. In een boek zitten altijd twee vragen inbegrepen. Namelijk
'Dit interesseert U toch?' en 'Bent U het hiermee eens?'. Hetzelfde geldt voor
een redevoering. Zonder deze vragen werden zij niet geschreven of gehouden.
Natuurlijk bestaan er ook losse opmerkingen zoals bijvoorbeeld 'Daar staat de
maan'. Hierin is eigenlijk ook een vraag inbegrepen, namelijk naar commentaar of een verzoek om naar de maan te kijken. Vollediger is dan ook 'Kijk,
daar staat de maan'. Weliswaar is het eerste woord een imperatief, maar men
mag het bevel beschouwen als een vorm van verzoek dat thuishoort bij een
primitievere face van het menszijn. Men kan hierbij opmerken dat in de vraag
altijd een vooronderstelling is inbegrepen. In de vraag 'Wie heeft de suiker in
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de erwtensoep gedaan', is voorondersteld dat iemand suiker in de erwtensoep
gedaan heeft. Deze vooronderstelling is echter als het ware in de vraag opgeheven. Men kan zeggen dat ze deel is geworden van de vraag. Men kan namelijk langs deze weg terug gaan. Voorafgaand aan het zoeven genoemde voorbeeld komt namelijk de vraag 'Wat zit er in de erwtensoep?'. Gaat men langs
deze weg terug, dan blijkt dat de eerste vraag steeds uitgaat van zintuigelijke
indrukken, of misschien beter van een directe kennismaking met het object in
de geest van de fraaie dialoog: 'Papa wat is dat?'. 'Een koe'. — 'Waarom?'.
Dit houdt geenszins in dat we niet naar de waarde van de zintuigelijke indrukken mogen vragen.

II
De uitspraak 'Ik heb een siamese kat' is onzinnig als antwoord op de vraag
'Hoe laat gaat de trein naar Haarlem?', maar is een volkomen adequaat antwoord op de vraag 'Wat voor kat heb je?' of zelfs op 'Heb je een kat?'. Bij de
laatste vraag neemt de bevraagde aan dat de volgende vraag na zijn bevestiging er een zal zijn naar het ras van de kat. Al deze vragen blijven slagen in de
lucht als ze onbeantwoord blijven. Hieruit mogen wij de conclusie trekken dat
een uitspraak alleen dan zinvol is indien zij in een bepaalde relatie staat tot de
vraag waarop ze antwoordt. In het antwoord is de vraag dus altijd mee inbegrepen omdat wij anders de zinvolheid van de uitspraak niet kunnen beoordelen.
Als we gaan proberen vast te stellen hoe die relatie is, dan moeten we er aan
denken dat ook een onjuist antwoord een antwoord is. De eerste uitspraak
boven zou bijvoorbeeld onjuist zijn, indien ik haar antwoordde op de vraag
naar mijn kat en ik b.v. geen kat of een angora-kat zou hebben. In het geval ik
haar echter uitte na de eerste vraag zou iedereen terecht zeggen 'dat is geen
antwoord'. We mogen het dan ook niet als zodanig laten gelden. Hetzelfde
geldt overigens voor het antwoord 'dat weet ik niet'. Indien iemand de weg
vraag en te horen krijgt 'Ik weet het niet', dan zal hij, als hij van deze bevinding verslag uitbrengt, zeggen: 'Die man kon mij niet antwoorden'.
Bij de meeste schrijvers heeft de verwarring tussen onjuiste en niet-antwoorden
tot moeilijkheden aanleiding gegeven. Sommigen gaan zo ver, dat zij iedere
woord-volgorde die na een vraag door de bevraagde geproduceerd wordt, als
een antwoord beschouwen en dan alleen onderzoeken of die woordvolgorde
een betekenis heeft.
Van een antwoord kan alleen sprake zijn, indien de vrager de indruk kan
krijgen dat de uitspraak van de bevraagde een informatie inhoudt die in de
relatie 'juist' staat tot zijn vraag. Bij een normale vraag kan hij bij een antwoord niet weten dat de verschafte informatie onjuist is. In sommige gevallen
zal hij echter wel in staat zijn om het antwoord logisch te onderzoeken en b.v.
uit dit antwoord en andere hem verschafte gegevens toch een juist antwoord
te construeren indien het door de bevraagde gegeven antwoord onjuist blijkt
te zijn.
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Hier mag men de gewone vraag niet verwarren met de vraag naar de bekende
weg en die weer niet met de overbodige vraag. De op het eerste gezicht overbodige vraag 'Hoeveel weegt een pond' kan volkomen normaal worden als ze
geuit wordt door een Engelsman over ons pond. De vraag 'Sta ik hier op de
tram?' wordt begrijpelijk als ze door een blinde geuit wordt. Zijn er niet dergelijke contextuele verhoudingen, dan zijn deze soort vragen niet als vragen te
beschouwen, omdat ze niet het doel hebben de vrager informatie te verschaffen. Het voorbeeld van de vraag naar de bekende weg is natuurlijk de examenvraag. Maar dit zijn eigenlijk verkorte vragen. De bedoeling is niet te vragen
'Hoeveel is 2 ± 2?', maar 'Weet U hoeveel 2 ± 2 is?'. In de meeste gevallen
zullen examenvragen eigenlijk voorafgegaan moeten worden door de woorden
'Wat weet U van . . Als ik U vraag wat voor kat ik heb, gaat het mij om een
informatie over Uw kennis, en als U het mij vraagt, om een informatie over
mijn bezit. In beide gevallen is er echter sprake van een verzoek am informatie
te geven. Vragen vormen een onderdeel van de klasse van verzoeken.
Hoewel etymologische woordverklaringen over het algemeen niet aan te bevelen zijn, is het toch zeker zo dat verzoeken iets te maken heeft met zoeken.
Men moet zoeken naar de mogelijkheid om aan het verzoek te voldoen. Indien
ik het verzoek doe 'Breng mij een schop' dan gaat U eerst zoeken naar de
plaats waar schoppen mogelijk opgeborgen kunnen zijn en als U die gevonden
heeft dan naar een schop. Het verzoek bepaalt de plaats waar gezocht moet
worden, wil er aan kunnen worden voldaan. Als ik vraag om een schop te
brengen, dan handelt U onzinnig als U gaat zoeken op het nationaal monument op de Dam. Wordt dit verzoek echter ergens gedaan waar geen schoppen
zijn, dan is het verzoek zelf onzinnig, tenzij de vrager denkt dat er wel schoppen zijn. Als ik b.v. tijdens een bergtocht aan mijn tochgenoot vraag 'Geef mij
de cognac eens aan', dan is dat verzoek onzinnig als ik weet dat we geen drank
bij ons hebben, maar niet als ik niet weet dat de ander het vergeten heeft in
zijn rugzak te doen. In dat laatste geval zal er gezocht worden, al was het
alleen maar in de herinnering. Onzinnig is het natuurlijk ook om een verzoek
te doen aan iemand die het niet verstaat of om te zeggen 'Breng mij een rode
bloem' als beide partijen het niet eens zijn over wat rood is. Dan is het geen
verzoek meer, maar een gok. Het verzoek moet de plaats waar gezocht kan
worden en de wijze waarop gezocht moet warden kunnen bepalen om niet
onzinnig te zijn. Hier komen wij ook in de buurt van de onduidelijke verzoeken. Daarvan is sprake indien de bevraagde er niet zeker van is of hij met de
woorden die gebruikt worden dezelfde bedoeling heeft als de verzoeker die ze
nu gebruikt. Op verzoek 'Breng mij een rode bloem' volgt dan de tegenvraag
'Vertel mij wat je onder rood verstaat'.
Uit dit laatste voorbeeld blijkt al heel duidelijk dat een vraag een verzoek om
informatie is. Het antwoord is niet onzinnig als gezocht is binnen het door de
vraag bepaalde gebied. Daarbij zal steeds eerst moeten vaststaan of de bevraagde uit de vraag begrijpt waar en hoe hij moet zoeken. Het kan aan de
vraag liggen als hij dat niet kan. Dan is er sprake van een onduidelijke vraag.
Deze zal in ieder geval een tegenvraag oproepen; minstens 'Wat bedoel je?'.

Enige opmerkingen over vragen

1085

De vrager zal dan duidelijk moeten maken welke vooronderstellingen er in de
vraag zijn inbegrepen en duidelijk moeten maken dat dit juiste antwoorden zijn
op de daaraan voorafgaande vragen. Kan dat niet, dan zal blijken dat we met
een onjuiste vraag te maken hebben. De vraag bijvoorbeeld 'Heeft Napoleon
zijn zoon na zijn ontvluchting van St.-Helena nog gezien?', gaat uit van de
vooronderstelling 'Napoleon is van St.-Helena gevlucht', wat een fout antwoord is op de vraag 'Is Napoleon van St.-Helena gevlucht?' Onduidelijke
vragen komen in de filosofie veel voor; sommige kunnen blijken onjuiste
vragen te zijn. Een onjuiste vraag is echter jets anders dan een onzinnige vraag,
dat wil zeggen een vraag waarbij vrager en bevraagde weten dat het antwoord
uit een lege klasse moet komen. Het is moeilijk daarvan een voorbeeld te bedenken, van een geval dus waarin beide partijen weten dat er niet alleen geen
onjuiste maar in het geheel geen vooronderstelling is. Ik zou mij het geval
kunnen denken dat ik aan een mij bekende en mij kennende pater zou vragen
'Hoeveel vleugels heeft God?' De bekende vraag 'wanneer heeft U opgehouden
Uw vrouw te slaan?' is onzinnig indien het tussen de betrokkenen niet vaststaat dat er een tijdvak ook een klasse — was waarin de vrouw geslagen
werd.
Wij komen dus tot deze conclusie. Een vraag is een verzoek om informatie.
Het antwoord is niet onzinnig als het gezocht wordt binnen het door de vraag
bepaalde gebied. Wat daar dan gevonden wordt kan dan natuurlijk juist en
onjuist zijn. Het antwoord is het resultaat van een zoeken, uitgaande van de
bedoeling van de vraag, waarin de vraag bepalend blijft voor de zinnigheid van
het antwoord. Aan de bedoeling van de vraag is ook voldaan door een onjuist
antwoord, omdat het de vrager in de waan zal brengen dat hij een juist antwoord heeft. Blijkt hem de onjuistheid, dan volgt daaruit een nieuwe vraag
met eigen bedoeling, namelijk de correctie van het onjuiste antwoord. Wij
zullen dus nu moeten komen tot een systeem om deze bedoelingen in zeer
grote lijnen vast te stellen.
III.
De eerste indeling van de vragen is er een in
a. vragen waarin verzocht wordt een logische operatic te voltrekken
b. vragen waarin verzocht wordt om een beschrijving te geven.
Tot de eerste soort horen ander andere die waarin gevraagd wordt: 'Wie heeft
er gelijk, A of B?' Het antwoord kan dan zijn A en niet B, maar het kan ook
het geval zijn dat B gelijk heeft en met A, ook kunnen zij allebei ongelijk
hebben en in het geval de opvattingen van beiden gelijkwaardig zijn, kunnen zij
ook allebei gelijk hebben. Men zou dit als volgt kunnen formuleren, waarbij S
staat voor de juiste relatie tussen vraag en antwoord en de vraag wordt voorgesteld door

<aVb>:

S<aVb>

b)}]
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Het zal duidelijk zijn dat dit tot een eenvoudig te formuleren reeks kan worden
uitgebreid voor het geval er tussen meer meningen of theorieen als twee moet
worden gekozen tot oneindig toe. De 'waarom'-vragen kunnen wij beschouwen
als een tweede soort van deze logische vragen waarbij echter het aantal opvattingen waartussen gekozen moet worden, onbepaald is. Ook in dit geval gaat
het erom wat is juist, 'of A, of B of C? etc.'. De logische vragen vallen dus
samen met disjunctieve vragen. Alle 'ja-nee'-vragen horen er dus bij en alle
vergelijkingen. Bij de ja-nee-vragen doen zich dan de gevallen voor waarbij
maar een antwoord mogelijk is: 'Slaap je?', waarop zwijgen geen antwoord is.
Bij de vergelijkende vragen, 'wat is beter: A of B?', die gevallen waar drie
antwoorden op mogelijk zijn.
De tweede soort vragen, die waar een beschrijving gevraagd wordt, betreffen
voor een deel de gevallen waaraan Wittgenstein dacht toen hij het antwoord
een tautologische omzetting van de vraag noemde. Hegel had trouwens daarover al vrijwel hetzelfde gezegd. Het standaardvoorbeeld is wel: 'Hoeveel is
twee plus vier?', omdat zes niets anders is dan de naam voor twee meer dan
vier. Een ander voorbeeld van een vraag om een beschrijving is: 'Wat betekent
'b e d e 1 e n?'. Met als antwoord: 'Als arme een aalmoes vragen en als rijke een
aalmoes geven'. Noemde men slechts een van beide dan gaf men een onvolledig
antwoord. Deze vorm van onjuiste antwoorden is alleen mogelijk bij de vragen
naar een beschrijving. Of men hier overigens nog kan spreken van een tautologische omzetting van de vraag is een kwestie die hier niet hoeft te worden
opgelost. Zeker is dat niet het geval bij sommige andere beschrijvings-vragen
zoals 'Hoe laat is het?', 'Hoelang is dat?' enz.
Tot de beschrijvende vragen behoren natuurlijk ook die naar een analytische
definitie. Daarbij worden, zoals bij alle vragen van dit soort, voor de beantwoording namen gebruikt. Het geven van namen zoals in sommige andere
soort van definities lijkt mij een eenvoudige logische operatie. Om een voorbeeld te geven noem ik het soort vragen dat ik nu behandel: beschrijvende
vragen; ik had ze ieder ander soort naam kunnen geven. Maar bij een analytische definitie van bijvoorbeeld een stoel noem ik de namen van de verschillende delen van de stoel, en misschien nog de naam van het doel waarvoor een
stoel dient.
Beide vormen van vragen, de logische en de beschrijvende, liggen natuurlijk
vaak dicht bij elkaar. Het zal voorkomen dat op een vraag eerst iets wordt
beschreven en daarna de juistheid van de beschrijving logisch wordt onderzocht. Dit is het geval als men zich of gaat vragen of de beschrijving juist is.
Iedere vraag naar juistheid is een logische vraag. Jets is juist of niet juist.
Weer dat woordje 'of' dat alle logische vragen karakteriseert als disjunctieve
vragen. Bij iedere waarom-vraag kan men immers ook verschillende theorieen
opbouwen en dan zeggen: of de ene of de andere is juist. Alle waarom-vragen
zijn dan ook logische vragen.

IV
Bij de beschrijvende vragen zal de bedoeling van de vraag nader bepaald
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worden door woorden als 'wat', 'hoeveel', 'hoe', 'waar', 'wanneer', waardoor
de woorden als 'die', 'dit', 'hij', 'daar', 'dan' in de antwoorden een betekenis
krijgen die we namen zouden kunnen noemen van zekere aangeduide feiten.
Merkwaardig is het nu dat 'Wat is het?' de aristotelische categorie van de essentie aanduidt en de andere bier genoemde termen onder te brengen zijn in diens
categorieen van kwantiteit, kwaliteit, activiteit, passiviteit en tijd. Alle vragen
zijn te formuleren op zo'n manier dat ze met de daarop wijzende termen
kunnen worden aangeduid, met uitzondering van de logische vragen. Men zou
dus kunnen zeggen dat het de bedoeling van een vraag is, dat er naar een ant-

woord gezocht wordt binnen de categorie waarop door de vraag wordt gewezen. Bij ieder object en iedere gebeurtenis kan naar al deze categorieen worden
gevraagd. Iedere beschrijving binnen die categorie kan dus een zinnig antwoord
zijn, maar kan dan juist of onjuist zijn. Bij dit alles natuurlijk weer vooropgesteld dat de vraag in duidelijke vorm gesteld wordt. De vraag b.v. 'Wie wonen
er in Parijs?' is een onduidelijke vraag van de essentie-categorie omdat 'wie'
een vorm is van 'wat' voor mensen. In dit geval zou geen ander antwoord
mogelijk zijn als 'Alle mensen die in Parijs wonen'. Verduidelijkt men echter
de vraag tot 'Wie wonen er volgens de wet in Parijs?', dan wordt het antwoord:
'Iedereen die in Parijs in de bevolkingsregisters is ingeschreven'. De klasse
waarnaar gevraagd wordt moet echter buitendien bestaan. De vragen 'Wie
wonen er in Madurodam?', en 'Wie wonen er volgens de wet in Madurodam?'
zijn, als beide partijen weten wat Madurodam is, onzinnige vragen, als de
vra ger het niet weet zijn het onjuiste vragen.
De vraag naar de categorie, b.v. 'Wat is kwantiteit?', is een deel van de filosofie. Hier kan het vragen stellen zonder einde worden voortgezet, omdat ieder
antwoord de vrager voor zichzelf in een nieuwe positie zet ten opzichte van
zijn omgeving. Het formuleren van deze vragen is de eerste taak van de
filosoof.
V
Fen waarom-vraag is nooit onzinnig als de vrager meent dat de beschrijving
waarvan zijn vraag uitgaat, juist is. Bij vergelijkende vragen gaat steeds de
vraag voorop: bestaat er een norm waarnaar beide leden van de vergelijking
kunnen worden gemeten?. Als de vrager weet dat die niet bestaat, is zijn vraag
onzinnig. Ook hier is het natuurlijk vereiste dat de vraag duidelijk is.

VI

Een moeilijkheid ontstaat nog als het gaat om het waarom bij gebeurtenissen
die dialectisch tot stand komen. 'Hoe ontstaat de Bargerliche Gesellschaft?'
om een voorbeeld te noemen. Meent men dat Hegel de enige gang van zaken
die hier mogelijk was, gegeven heeft, dan is dit een vraag om te beschrijven
hoe Hegel dit beredeneert. Meent men echter dat de dialectische methode juist
is, maar Hegels hypothese in deze onjuist, dan moet men een nieuwe redenering opstellen. Wat er dan moet gebeuren kan men op twee manieren opvatten.
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Ten eerste als een logisch onderzoek en ten tweede, meer in de geest van Hegel,
als een beschrijving van wat er plaatsvindt. Omdat de vragen 'Hoe ontstaat de
'Biirgerliche Gesellschaft?' en 'Waarom is er een Biirgerliche Gesellschaft?'
— dit begrip in Hegeliaanse zin verstaan — gelijk zijn, zou hier een uitzondering kunnen bestaan op de stelling dat waarom-vragen steeds logische vragen
zijn.
Resumerend mogen we ten slotte zeggen dat een uitspraak moet worden
beoordeeld naar de vraag waarop ze antwoord geeft. De uitspraak 'het regent'
is waar als het een antwoord is op een vraag als bij voorbeeld 'Wat voor weer
is het nu bij U?' en geconstateerd kan worden dat ter plaatse waar de bevraagde zich bevindt regen valt. Als men de vraag kent en haar volledige formulering
heeft achterhaald zal het juiste antwoord de waarheid geven, waarbij dan
natuurlijk alle gepraat over relatieve en absolute waarheid komt to vervallen.
Een opmerking die geen antwoord is op een vraag is zinloos. Daardoor vervalt
ook de antinomie van de leugenaar, waarvoor Nuchelmans onlangs al een
aardige oplossing vond. Het standaardvoorbeeld is:
De omlijnde uitspraak is onwaar
een beter voorbeeld dan het historische „alle Kretenzers liegen, zei de Kretenzer".
Omdat echter de boven-omlijnde zin nooit het antwoord op een vraag kan zijn,
is ze zinledig. Zij kan geconstrueerd worden, maar zal in het gewone gesprek,
in de spreektaal, niet voorkomen, omdat ze nooit als een antwoord kan ontstaan. Dit zal dus bij iedere uitspraak van belang zijn: onderzoeken of het
een antwoord op een vraag kan zijn, welke vraag er door beantwoord kan
worden en waarop ze in concreto het antwoord is.

Montreal - Expo 67
Betekenis van een anachronisme
Geert Bekaert

Wie een ervaring van veertien dagen expo 67 te Montreal samen wil vatten,
stoot al direct op grote moeilijkheden. Je bent geneigd je te verzetten tegen de
overal verkondigde gemeenplaatsen, maar probeer je het feit van de expo te
verhelderen, dan kom je gemakkelijk zelf op platitudes uit. Een expo is blijkbaar een verschijnsel met dubbele bodem. De waarachtigheid ervan ontdek je
slechts in en achter de schijn. Een relativering van het image van de wereldtentoonstelling was reeds te vinden in de nabeschouwingen welke L. Vander
Kerken destijds wijdde aan Brussel 58 en die nog steeds geldig zijn: de expo
was „minder een uitstalling (...) om met objectieve weetgierigheid bekeken,
dan een evenement om meegemaakt te worden. Niet zozeer een leerrijke
ten-toon-stelling van technische prestaties en culturele verwezenlijkingen als
een soort reusachtige sociale beleving van het feit zelf dat er zo iets als een
wereldtentoonstelling gehouden werd. Heel het complex van kunstvolle, originele, rare of architecturaal mislukte paviljoenen en gebouwen was in de eerste
plaats niets anders dan het nationaal-gevarieerde aanschouwelijk toneel waarop
dit feit en die beleving konden plaats grijpen. En de meeste ,bezoekers zullen
het wellicht belangrijker gevonden hebben, op de expositie geweest te zijn, dan
er veel gezien te hebben"1.
Deze constatering geldt nog veel meer voor Montreal dan voor Brussel, maar
ze laat de vraag in het midden waarom zulk een reusachtige sociale beleving
aan een wereldtentoonstelling gekoppeld moet worden. Ze verklaart m.a.w.
niet het verband dat er moet bestaan tussen het uitzonderlijke evenement en de
dagelijkse realiteit. Juist de onduidelijkheid van deze verhouding geeft de ervaring van de expo zulk een onbestemd karakter.
Hoe langer je op de wereldtentoonstelling vertoeft, hoe minder je weet van de
wereld buiten. Het paviljoen van Koeweit is gesloten uit protest tegen de
Canadese houding in het conflict in het Midden-Oosten, maar dat is dan ook
alles wat er van dat conflict op de expo doordringt. Er bestaat een grens tussen
de wereld buiten en de expo. Belangrijke gebeurtenissen, spanningen, rampen,
oorlogen verliezen hun normale proporties. Het werkelijkheidsbesef wordt zo
sterk door de sfeer van de expo beinvloed, dat je niet ontkomt aan de vraag,
of de realiteit nu aan deze of aan gene grens van de expo-omheining ligt. Voor
1 L. Vander Kerken, Brussel 1958, in Streven, december 1958, pp. 203 - 208.
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wie niet op de expo geleefd heeft, is het evident dat de wereldtentoonstelling
slechts een enclave is die in de werkelijkheid van de grote wereld nauwelijks
meetelt. Maar dat neemt niet weg dat de vraag door het massale feit van de
expo gesteld blijft. Ja, misschien ligt de echte impuls voor de wereldtentoonstelling juist in het oproepen van deze vraag. Een wereldtentoonstelling is wellicht als een afgestorven orgaan van onze beschaving te beschouwen. Ze is een
apert anachronisme, een epi-fenomeen, dat geen enkele invloed uitoefent op
de reele ontwikkeling van de beschaving. Een internationaal comite beslist dat
er een wereldtentoonstelling georganiseerd zal worden. Sommige landen gaan
op de uitnodiging in. Nationale comite's worden opgericht, commissarissen
aangesteld, architecten aangeworven, plannen gemaakt en uitgevoerd, zonder
dat het betrokken land er ook maar iets van weet. Er verschijnen enkele
artikelen in de kranten en een verslag op de televisie. En het leven gaat verder
alsof er geen expo was. Wat op nationaal vlak geldt, geldt nog meer internationaal.
Men kan zeggen dat het niet zozeer op de zichtbare aansluiting op de reele
wereld aankomt, maar dat een expo een onderliggende dimensie van de geest
representeert, de eigenlijke werkelijkheid. Maar ook deze gunstige veronderstelling gaat niet direct op. De officiele denktrant die op een expo gehuldigd
wordt, is helemaal niet geschikt ,om de dynamische processen van het moderne
denken weer te geven. Dit heeft helemaal niets meer van doen met paskiare,
zomaar voor iedereen toegankelijke synthesen, en in ieder geval is het niet meer
in nationale scholen in te delen. Het persoonlijke denken gaat van de ene
wetenschappelijke hypothese naar de andere, die telkens in complexer wordende gehelen worden opgevangen. Aan die verschuiving in het denken komen te
Montreal de themapaviljoenen — 'de mens in de stad', 'de mens en de gezondheid', 'de mens tegenover zijn wereld' — enigszins tegemoet. Maar ook daar
wordt het hedendaagse denken nog voortdurend geweld gedaan door al te
primaire slogans, waarvan de inhoud wel min of meer geadapteerd is, maar de
denk- en voorstellingswijze dogmatisch, abstract blijven. Voortdurend ben je
geneigd, op de expo-gemeenplaatsen te antwoorden met de spreuk van Lenin,
overgenomen door Brecht en onlangs door D. Silk: de waarheid is concreet,
en concreet wil dan zeggen persoonlijk.
Omdat van de ene kant de politieke en sociale situatie van de wereld domwegideaiistisch verdoezeld wordt (de afwezigheid van de Chinese Volksrepubliek
bijvoorbeeld wordt niet als een gemis ervaren) en van de andere kant de daaronder liggende denkwereld niet aan bod kan komen, doet de expo hoogst
onwerkelijk aan. En toch is die indruk van onwerkelijkheid niet helemaal overtuigend. Toch blijft de vraag bestaan of er hier geen reeler werkelijkheid
ervaren wordt dan de dagelijkse die ons zo vertrouwd lijkt. Concreet kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden of de pop-cultuur van het USA-paviljoen
niet reeler is dan de oorlog in Vietnam. Reveleert de expo als evenement geen
diepere realiteit dan de geest van rivaliteit waarvan haar structuur nog een
uiting is? Is de concrete eenheid van de hele mensheid — en 'concreet' neem ik
hier in zijn meest pregnante betekenis — niet veel echter dan de politieke
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tegenstellingen die deze eenheid in de weg staan? Ik heb het gevoel dat men
langs verschillende wegen tot een positief antwoord op deze vraag zou kunnen
komen. Mijn weg liep over de architectuur.
Het meest opmerkelijke in de architectuur-ervaring van de expo is het feit dat
architectuur hier haar inhoud heeft verloren, dat ze geen rechtstreekse boodschap meer wil zijn, niets wil meedelen. Ze schept alleen nog voorwaarden.
Ze maakt mogelijk dat mensen bij elkaar zijn, elkaar ontmoeten. Ze maakt de
mens zoveel mogelijk vrij, ze laat hem zichzelf zijn. De aard van de ontmoeting
wil ze zo weinig mogelijk bepalen. Wat de mensen ook mogen zijn of denken,
ze wil voor hun oorspronkelijkheid een natuurlijk milieu maken, waarin de
mens vrij wordt om zichzelf en zijn wereld op een spontane en persoonlijke
wijze te interpreteren, zonder vingerwijzingen van de architect. Dit maakt van
de architectuur een soort algemene dienstfunctie.
Evenals alle andere uitingen van de mens heeft de architectuur steeds in dienst
gestaan van een idee, een boodschap, een personage, niet van de mens. Als
haar wezenlijke opdracht beschouwde zij: de mens boven zichzelf te verheffen.
Ze bouwde tempels, kathedralen, paleizen, stadhuizen, patricierswoningen voor
het representatieve personage waarin de mens zich geincarneerd had. Zelfs de
moderne architectuur, die uit reactie daartegen ontstaan is, bleef representatie
van een abstract idee of een officieel personage.
Voor zulk een architectuur is een wereldtentoonstelling natuurlijk de aangewezen plaats. De deelnemende landen hebben er altijd een gelegenheid in
gezien voor zelfaffirmatie, niet voor ontmoeting. Nog altijd vormen de verschillende paviljoenen om zo te zeggen Crusoe-eilanden waarop elke natie zich
meent te moeten isoleren. In Montreal bijvoorbeeld is het paviljoen van de
Europese gemeenschap het meest abstracte van allemaal: naast de nationale
paviljoenen van de Europese landen staat het er een beetje verweesd bij.
De paviljoenen bepalen echter de expo niet meer. Juist in het overwegen van
het geheel op de afzonderlijke gebouwen ligt m.i. de voornaamste architectonische vernieuwing. Stedebouw primeert op de architectuur, of juister: de
architectuur heeft hier opnieuw haar stedebouwkundige dimensie en samenhang ontdekt. Een architectuuropvatting die zich op vroegere wereldtentoonstellingen slechts in een enkel paviljoen door kon zetten, heeft hier het geheel
doordrongen. Ik denk bijvoorbeeld aan het Duitse paviljoen van Mies van der
Rohe te Barcelona (1929). Daarin was niets meer te bespeuren van het gebouw
als een gesloten individualiteit. Het belangwekkende ervan was helemaal niet
een bepaalde maar het nieuwe ruimtebegrip waarvan het de neerslag
was: in de eerste plaats is architectuur niet te beschouwen als een vorm, zeker
geen figuratieve of representatieve vorm, maar als een ruimtelijke modulatie,
creatie van gedifferentieerde ruimtelijke voorwaarden, waarin de menselijke
vrijheid zichzelf kan ontdekken en beleven. In wezen is architectuur „het opengaan van de verborgen mogelijkheden van de aarde binnen een menselijke
zin' 92
2 L. Vander Kerken, Filoso fie van het wonen, p. 16.
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De expo te Montreal is in de eerste plaats aarde, vermenselijkte aarde. Deze
indruk is te denken aan de uitzonderlijke ligging van expo en stad aan de
Sint-Laurens, maar ook aan de gezonde aanpak van de ontwerpers. Van bij
het begin hebben dezen de expo beschouwd als een welkome gelegenheid om
de stad, tenminste de victoriaanse kern ervan, verder te saneren, te vitaliseren
en uit te breiden. De stad had behoefte aan plaats voor recreatie en cultuur.
Montreal heeft wel zijn unieke mont-royal, een stuk natuur midden in de stad,
maar die leende zich niet voor deze doeleinden. In de brede Sint-Laurens werd
dan maar nieuw land gewonnen.
De expo werd letterlijk op het water gebouwd. Overal blijft het aanwezig.
Het vormt een sterk urbanistisch element, niet alleen omdat water altijd een
bijzondere natuuraanwezigheid bewerkt, maar ook omdat het aan de beweeglijke drukte van de massa een opvallende rust verleent. Zelfs fysisch is dat te
constateren: het water maakt dat zelfs in de massale drukte het geluidsklimaat
van de expo heel gezond blijft.
Het water wordt ook als verkeersmiddel gebruikt. De analogie tussen de
situatie van de expo en de situatie in Venetie was te groot om niet vanzelf aan
deze oplossing te doen denken. Waarom houden de urbanisten toch altijd nog
zo weinig rekening met deze mogelijkheid voor het stadsverkeer?
Naast de aanwezigheid van de natuur is het verkeer inderdaad een tweede
kenmerk van expo 67. Hier komt men tot de ontdekking van wat stadsverkeer
eigenlijk zou kunnen zijn: vriendelijk stadsverkeer. Het verkeer is vijand nummer een geworden van iedere urbanist: het is verantwoordelijk voor de verwoesting van onze steden. Hier echter is het in de stad opgenomen. Verlopend
op verschillende niveaus geeft het de stad zelf een spatiale dimensie. Het dient
niet meer alleen om of standee te overwinnen, het is aanwezigheid, ontmoeting.
Afstand is bier geen dood, negatief begrip meer, maar expressie van ongebondenheid en vrijheid. Het verkeer is hier opnieuw een 'onderweg-zijn' geworden.
Buiten het waterverkeer en de expo-express, een volledig automatische trein,
die met vijf stations een snelle verplaatsing over het hele gebied mogelijk
maakt, is het voornaamste transportmiddel de minirail. Ook dit is geen
nieuwigheid er werd zelfs materieel van expo 64 te Lausanne voor gebruikt
— maar wel een ruime en overtuigende toepassing van een soepel verkeersmiddel. Als een onmiddellijke transpositie van deze mini-monorail in ons
huidig stadspatroon niet gemakkelijk in te denken is, dan ligt dat misschien
alleen aan de gebrekkigheid van ons denken over de stad.
In die algemene beweeglijkheid, die niets van doen heeft met de frenetieke
jachtigheid van ons stadsklimaat, vormen de paviljoenen geen eindpunten,
maar halten, min of meer voorlopige rustplaatsen. De beweging wordt hier niet
afgeknapt, maar geritmeerd. Enkele paviljoenen proberen zich door hun architectonische vorm nog wel als middelpunt op te werpen, maar ze kunnen dat
niet meer waar maken. Een gebouw dat zich hier op de voorgrond wil dringen,
maakt zich belachelijk.
De ontwerpers van de expo is deze ommekeer in het architectonisch denken
niet ontgaan. Ze hadden gedacht de deelnemende landen te kunnen overtuigen
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om samen te werden aan de bouw van een expo, een exemplarisch stuk 'terre
des hommes'. Onder luid protest hebben de deelnemers dit voorstel van de
tafel geveegd. Aileen de jonge staten van zwart Afrika, Scandinavia en gedeeltelijk de landen van de Arabische Unie hebben er zich aan gehouden. Alle
andere landen hebben gemeend dat ze hun eigen individualiteit moesten verdedigen. Een wandeling door de expo leert echter al direct wat die individualiteit
in de wereld van vandaag nog betekent.
Het meest krasse voorbeeld geven de vier Europese 'kleinen': Nederland,
Belgie, Zwitserland, Oostenrijk, zogenaamd broederlijk naast elkaar gelegen bij
het zwanenmeer, op een ereplaats, vlak bij de Place des Nations, het officiele
centrum van de expo. Van die broederlijkheid blijft in de architectuur niet veel
over, evenmin als van de onderlinge afspraken die werden gemaakt om de
rivaliteit enigszins in te perken. Het Oostenrijkse paviljoen niet te na gesproken,
is het meest opvallende kenmerk van deze paviljoenen dat ze het hun toegemeten terrein letterlijk bezetten. Architectuur is bier niet in de eerste plaats
meer ontmoeting, maar toeeigening, het zich afzetten tegen de andere, affirmatie van de eigen persoonlijkheid voor alles. Niets is ongezelliger dan iemand die
meent dat hij met zichzelf uit moet pakken. Als er drie of vier dat in elkaars
gezelschap gaan doen, wordt het helemaal belachelijk.
De aanstellerij is misschien nog het grootst in het selecte Belgische paviljoen,
dat zich de pretentie toemeet eens te meer traditie en avantgarde in een harmonieus geheel te verzoenen en op die manier tussen twee stoelen terecht is gekomen. Het Zwitserse paviljoen is bescheidener, maar het blijft een architectuuropvatting huldigen die het afzonderlijke gebouw duidelijk als een gesloten en
definitieve eenheid tegen zijn omgeving wil afzetten. Kennelijk wil het Nederlandse paviljoen tegen deze affirmatieve architectuur ingaan door toepassing
van een lichte, demontabele aluminiumconstructie; deze dient echter nergens
anders voor dan om 'n heel traditionele, massale architectuurvorm te omhullen.
Van de vier paviljoenen komt het Oostenrijkse nog het dichtst .bij de architectuurconceptie die door het geheel van de expo wordt gesuggereerd. Erg gelukkig is de uitwerking niet, maar het gebouw is toch al in een algemene, urbanistische en dynamische context gedacht. Het staat er als een voorlopige tent voor
het hedendaagse nomadenbestaan, dat zijn grondslag niet meer heeft in de
gebondenheid van de mens aan de grond, maar in de universele bewoonbaarheid van de aarde.
Met de geodetische koepel van Buckminster Fuller, die dient doet als paviljoen
voor de USA, wordt 'met een verrassende vanzelfsprekendheid een nieuwe
dimensie in de architectuur geintroduceerd. Het ziet ernaar uit dat we bier
zelfs van een herwaardering van het begrip architectuur moeten gaan spreken.
Naar aanleiding van de minirail merkte ik al op dat men zich de toepassing

ervan in onze steden nauwelijks voor kan stellen; het Amerikaanse paviljoen
echter suggereert iets van de nieuwe stad, waarin bijvoorbeeld oak de minirail
perfect op zijn plaats is. Alles wat ik over het geheel van de expo-architectuur
al zei, kan op kleinere schaal overgedragen worden op dit paviljoen.
Het is niet de eerste keer dat een bol zijn intrede ,doet in de architectuurge-
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schiedenis. Claude Nicolas Ledoux heeft er in de achttiende eeuw al verschillende voorgesteld. Juist een vergelijking tussen de ontwerpen van een Ledoux
en de realisatie van Buckminster Fuller laat de breuk zien die er ligt tussen
een rationeel symbolisme van de vorm (waaraan ook de architectuur van vandaag nog lijdt) en een a-vormelijke, a-symbolische, zuiver-rationele constructie.
Hier wordt een periode in het architectonische denken afgesloten. De tijd van
een bepaald (idealistisch, dogmatisch, tragisch of hoe men het ook noemen wil)
humanisme is voorbij. Zonder me met de argumentatie van Michel Foucault te
willen inlaten zie ik in het USA-paviljoen toch een bevestiging van zijn conclusie in Les mots et les choses: de tijd is nakend dat de 'mens', die bij het begin
van de negentiende eeuw in de wetenschap is verschenen, er opnieuw uit verdwijnt. De mens met zijn arrogante pseudo-voorstellingen van zichzelf of van
de groep waartoe hij behoort is uit de architectuur van Buckminster Fuller
verdwenen. Van een representatiezucht is hier geen sprake meer.
Volgens de normen van Buckminster Fuller is het USA-paviljoen slechts een
bescheiden toepassing van zijn geodetische koepel. Hij heeft plannen uitgewerkt voor een koepel van drie kilometer diameter, die heel Manhattan kan
overhuiven en klimatiseren. De koepel te Montreal heeft slechts tachtig meter
diameter, maar ook zo reeds worden de mogelijkheden van deze constructie
zichtbaar. Ze schijnt zonder gewicht, zomaar op de grond neergezet. Het
glooiende terrein is niet eens genivelleerd. Naargelang het niveau is de koepel
hoger of lager aangezet. De aluminiumstructuur bestaat uit een dubbel geraamte, van buiten driehoekig, van binnen zeshoekig samengesteld. De knooppunten van beide geraamten zijn onderling zo verbonden, dat er een doorzichtige acrylickoepel in past. In een gedeelte van de zeshoeken zijn elektronisch
geregelde zonneblinden in de vorm van een diafragma ingebouwd. Maar op
het technisch vernuft van deze constructie ga ik niet verde .- in. Het belangwekkende ligt in de verrukkelijke ruimtelijke ervaring. In deze ruimte ervaart
men een nieuwe humaniteit.
Niet zonder reden is het USA-paviljoen het embleem van de expo geworden.
Het heeft er niets voor hoeven te doen. Hier wordt niets meer gedemonstreerd,
maar heel veel verhelderd, heel veel mogelijkheden gesuggereerd. Van buitenaf
werkt de bol als een katalysator van leven. Overdag is het alsof daar de zon
op aarde wordt opgevangen. 's Nachts straalt het licht van binnenuit. Binnenin
is het een witte rust, vol beweging en kleur. Zoals vele andere tegenstellingen
wordt ook die paradox bier opgeheven. Het best kan men dit interieur beschrijven als een proeve van stadscentrum met op twintig verschillende niveaus de
nodige accomodaties voor administratie, met een bioscoop van driehonderd
plaatsen, met verschillende musea (o.a. een compleet museum van de Amerikaanse pop-art, met schilderijen van meer dan tien meter hoog), met een plein
waarop het ruimte-programma wordt geevoceerd en een ander — het dichtst
bevolkte — waar de hedendaagse folklore, vooral uit de filmwereld, present is.
In dit alles is geen enkele demonstratieve of pedagogische bijbedoeling merkbaar, alleen maar een levendige nieuwsgierigheid naar de mens in zijn meest
diverse uitingen. In een overtuigend optimisme, dat nog meer spreekt uit de
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presentatie dan uit het gepresenteerde zelf, wordt hier de complexiteit van het
moderne bestaan tot een alles dragende levenswil gerelativeerd.
Elk optimisme is kwetsbaar. Het USA-paviljoen kan even gemakkelijk belachelijk gemaakt worden als verheerlijkt. Men kan het zijn onoprechtheid verwijten
— waarom geen woord over Vietnam, rassendiscriminatie, maffia? zijn
gemis aan ernst. Maar dan begrijpt men, geloof ik, niet waar het in dit paviljoen en in de expo over het algemeen om gaat. Hier worden een aantal taaie
structuren doorbroken, hier wordt niet meer officieel, niet meer in groep, maar
persoonlijk gedacht. Het onbegrip ten overstaan van dit paviljoen is echter
even betekenisvol als het paviljoen zelf.
Rusland doet precies het tegendeel. Het is hopeloos officieel. Alles ligt ondergeschikt aan het 'image' dat overgebracht moet worden, niet van de mens,
maar van het krachtige, bedrijvige Rusland, het abstracte Rusland. Nieuwsgierigheid is er wel, maar door een teveel aan affirmatie komt de boodschap niet
meer over. Wie uit het volgepropte Russische paviljoen komt, heeft misschien
de indruk meer gezien te hebben dan in het Amerikaanse, maar die ongedetermineerde indruk houdt geen stand tegen de heldere, positieve levensbelijdenis van het USA-paviljoen.
De tent van Otto Frei, waaronder het Duitse paviljoen zit, gaat uit van gelijkgerichte architectuuropvattingen als de geodetische koepel. Zij ook wil een
beschermend membraan uitbreiden over een menselijke leefruimte. Maar daar
houdt de vergelijking dan ook op. De manier waarop in de twee gevallen te
werk wordt gegaan, is totaal verschillend. In de geodetische koepel gebeurt
alles met een groot gemak, in een vorm die rechtstreeks door de rationele
structuur is ingegeven. In de Duitse tent echter wordt en de technologische
prestatie en de ruimte die erdoor ontstaat gedraxnatiseerd. Vergeleken met het
USA-paviljoen doet het Duitse zelfs een beetje moeizaam aan. Het is in de
eerste plaats nog vorm, een vorm die wel boeiend is, maar toch niet helemaal
overtuigt. Ten onrechte misschien heb ik er naar een intrinsieke wetmatigheid
gezocht. Ergens toch komt de principiele universaliteit van de structuur in
conflict met de willekeur van de vorm. Het is duidelijk te zien dat deze alleen
ontstaan kan zijn door een nogal toevallig spel met een schaalmodel. Het is
waar dat deze architectuur hierdoor ontsnapt aan de betrekkelijke uniformiteit
van het Amerikaanse systeem, maar ze bereikt dat langs een nevenweg, door
namelijk terug te grijpen naar architectonische categorieen die er niet meer bij
te pas komen.
In de binneninrichting van het Duitse paviljoen hebben de ontwerpers blijkbaar de hand niet gehad. De structurele uitbouw van de verschillende niveaus
is wel prettig, maar wat erin tentoongesteld wordt is echt provincialistisch. In
een architectuur als deze stoort dit minder, maar men wordt toch wel in zijn
verwachtingen teleurgesteld.
Omwille van het doorhangende dak heeft men het Italiaanse paviljoen vooral
met het Russische vergeleken. Al is het Russische paviljoen door Italiaanse
ingenieurs gebouwd, veel hebben die twee, zelfs wat het dak betreft, met elkaar
niet te maken. Suggestiever is een vergelijking van het Amerikaanse nonconfor-
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misme met het Italiaanse vormraffinement. Het Italiaanse paviljoen bestaat uit
een kunstmatig landschap, als het ware in de lava uitgegraven. Direct boven
dit landschap zweeft het reusachtige witte dak. Dak is geen gepast woord; het
is een plateau waarop kunstwerken kunnen tentoongesteld worden: de koperen
bol van Arnaldo Pomodoro, de wit-metalen eg van Cosimo Carlucci, de ceramieken landkaart van Leoncillo Leonardi. Deze drie kunstwerken zijn zo opgesteld, dat ze een synthese moeten verbeelden van het paviljoen, dat uit drie
secties bestaat: traditie (Pomodoro), vooruitgang (Carlucci), zeden (Leonardi).
Tussen twee lavawanden in schuift men naar binnen in een krocht, waar Emilio
Vedova eindelijk het audio-visuele environment heeft kunnen realiseren waar
hij sinds jaren van droomt. In deze buiten-, om niet te zeggen pre-historische
krocht wordt men voor de keuze gesteld: links of rechts, traditie of vooruitgang. Bij de traditie vindt men nog gemakkelijk aansluiting, maar als men
contact zoekt met de vooruitgang, wordt het desastreus. Hier breekt de illusie
stuk, die tot dan toe perfect werd opgehouden. Het raffinement wordt valsmunterij. Een dodelijk dualisme treedt aan de dag tussen de aanmatiging van
het kunstwerk en de desintegratie van de techniek. Er ligt een hiaat tussen de
prachtige Fiat Dino Spider of de super be Olivetti-rekenmachine en de artistiekerige ambiance waarin ze worden gepresenteerd. Alles schijnt hier het produkt te zijn van een hautaine nostalgie. Ik moest denken aan Blow-up van
Antonioni.
Het zou gemakkelijk zijn de tegenstelling USA - Italie terug te voeren tot een
tegenstelling tussen barbarendom en cultuur. Ze is wel iets subtieler. Tussen de
twee zou ik moeilijk weten te kiezen. Ik hoop dat dit een vals dilemma is en
dat vormelijke verfijning niet in tegenspraak is met echte vitaliteit. Want als ik
het goed zie gaat het hier in wezen om de tegenstelling tussen cultuur als een
aristocratisch privilege, gebaseerd op een afgerond ideaalbeeld, en cultuur als
een veelvormige, democratische levenswaarde.
Tussen die twee uitgesproken extremen in staat de Scandinaafse cultuur. Ook
in het Scandinaafse paviljoen is de harmonic perfect, maar te vlot. Het witte

paviljoen maakt nogal een vierkante indruk, maar is niettemin heel fijnzinnig
georchestreerd, vooral dan in zijn verkeerscirculatie en zijn spel met het licht.
Het heel gevarieerde interieur is, zoals dat van de USA of Duitsland, een
bewoonbare ruimte. Ook hier zit er meer in de manier waarop er gebouwd
werd, dan in wat er getoond wordt: industriele produkten waarmee composities a la Kemeny werden gemaakt. Tot op zekere hoogte lukt dit wel. De
hominisatie van de technische produktie is hier reeler dan in het Italiaanse
paviljoen, maar het gemis aan echte oorspronkelijkheid laat zich erg voelen.
Alles schijnt hier definitief bereikt te zijn en met onze technologische prestaties
zijn wij perfect gelukkig. Deze indruk schijnt overeen te komen met de faam
die de noordse landen als welvaartstaat genieten. Hij heeft ook lets te maken
met de ideologie van de industriele vormgeving, die zich nog altijd niet heeft
hersteld van haar tweederangspositie in de artistieke hierarchic.
Heel scherp ervaart men de grens van de industriele vormgevingsidealen zoals
die in het Scandinaafse paviljoen met veel toewijding worden beleden, als men
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de accumulaties daar vergelijkt met de 'accumulation spirale' van Arman voor
het Franse paviljoen. Creatie staat hier tegenover ordening. In de Scandinaafse
sfeer is het industriele produkt eindpunt, voor Arman uitgangspunt. Of anders
nog: de eigenlijke creativiteit houdt op met de creatie van het industriele produkt, de artistieke compositie waarin dit wordt gepresenteerd is slechts een
soort modieuze verpakking; voor Arman is het industriele proces een van de
vele processen van onze hedendaagse wereld die tot een menselijke bewustwording voeren.
Het contrast van Armans sculptuur met de architectuur van het Franse paviljoen is echter nog flagranter. Architect Jean Faugeron heeft deze in het teken
gesteld van een 'architecture lyrique'. Beter kan men spreken van een 'architecture rhetorique', en dan is het woord architectuur er nog teveel aan. Het is een
gebouw dat in het centrum wil staan, dat zich niet in het milieu, maar het
milieu in zich wil integreren, en dan niet door een superieure kwaliteit, zoals
dat met het paviljoen van de USA, Duitsland of Italie het geval kon zijn, maar
door frase, grattliete affirmatie van eigen glorie. Als Paul Valery in zijn Pensee
et Art Francais schrijft: „La France est le pays oil les considerations de pure
forme — le souci de la forme en soi aient domine et persiste jusqu'a notre
époque", dan kan men dat op deze architectuur slechts toepassen als men de
vorm als een leeg hulsel beschouwt waarin om het even wat verborgen kan
worden; als hij zegt dat 'le sens de l'universel' het kenmerk is van de Franse
geest, dan kan dat in Montreal niet anders verstaan worden dan dat alleen wat
Frans is universeel kan zijn. En een tweede misverstand over die universaliteit
is dan: men schijnt te veronderstellen dat het Franse genie slechts herkend kan
worden door een opeenstapeling van alles wat de Fransen ooit hebben voortgebracht.
Het universeelst komt het Franse genie tot uitdrukking bovenop het dak van
het paviljoen, in de groteske liefdestuin van het echtpaar Niki de Saint-Phalle
en Tinguely, waar kleurrijke nana's het welwillende slachtoffer worden van
agressieve machines. Hier heeft de architectuur iets te bieden wat van haar
verwacht kan worden: een uitstekende plaats om van het schouwspel van de
expo te genieten. Zelfs de gekke aluminiumlamellen krijgen hier nog een betekenis. Ze geven een gevoel van beveiliging en ritmeren het uitzicht.
Vanop dit terras geniet men ook het meest van de Engelse architectuur. Die
wordt het best vanop afstand bekeken. Dan worden de goede bedoelingen
ervan nog enigszins zichtbaar. De kwaliteit van het Engelse paviljoen ligt
immers op het gebied van de algernene aanleg. De stapeling van grillige volumes, de aaneenschakeling van doorgangen, pleinen, trappen, waterpartijen
creeren een stedebouwkundige ambiance die de onbeduidendheid van de architectuur, hoe opdringerig ook, haast doet vergeten.
Ook in het Japanse paviljoen bezit de vormgeving nog een zekere opdringerigheid, maar deze is gemakkelijker te aanvaarden omdat ze voortkomt uit de
felheid van de structuur, niet uit expressionistische bedoelingen. De structuur
raakt trouwens heel vlug op de achtergrond, op de voorgrond treedt een opmerkelijke ruimtelijke modulatie. Hierin ligt de band met de Japanse traditie en
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niet in de enigszins te directe vervanging van houten door betonbalken.
Het Japanse paviljoen is opgebouwd uit gelijke geprefabriceerde structuurelementen. Daartegenover staan op de expo een aantal gebouwen die niet
zozeer van structuurelementen uitgaan, maar van vormelementen, affe eenheden, cellen zou men kunnen zeggen, die organisch tot een geheel samengroeien. Het meest spectaculaire voorbeeld hiervan is natuurlijk Habitat 67,
maar dit is zulk een belangrijk architectonisch experiment, dat ik er later
afzonderlijk op terug wil komen. In bescheidener mate vinden we dit opbouwprincipe terug in het Griekse paviljoen: een groep witte kubussen, bij elkaar
gezet als woningen rond een dorpsplein, vol beweging. Joegoslavie zet monumentalere driehoeken tegen elkaar. Venezuela maakt indruk met drie hooggepolijste kleurkubussen. Maar het opvallendst is toch wel het paviljoen van
Cuba, echte poparchitectuur, levendig, fris, vol mogelijkheden, vol verrassingen. Met geprefabriceerde elementen wordt een ingewikkeld, doch boeiend
stadsfragment gesuggereerd, met toegangen op verschillende niveaus, overkragingen, terrassen. De samenstelling is echter zo gezocht, dat men er zich
blind op staart. Meer bewoonbaar is het dorp van de zestien staten van zwart
Afrika. Met gelijke elementen hebben zij een tamelijk gevarieerd geheel opgebouwd, met grote en kleinere pleinen, straten, vrij goed aansluitend op het
geheel van de expo. Jammer dat ook hier de vormgeving tekortschiet.
Als men architectuur kan beschouwen als een indicatie voor de evolutie van
een beschaving, dan valt de ervaring van de expo wel mee, want hier is ernstig
werk gemaakt met de afbraak van een ersatzarchitectuur. De architectuur
treedt uit haar isolement, ze legt haar autonomie af, doorbreekt de inadequate
structuren waarin ze gevangen zit, om aan te sluiten bij een nieuw realiteitsbesef, dat zich in de eerste plaats laat kenmerken als een verpersoonlijking van
de mens. De architectuur deelt de aarde niet meer op in kleine of grote eigendommen, ze stelt geen individuen of groepen meer tegenover elkaar, ze eigent
zich de aarde of een stuk aarde niet meer toe, maar maakt de hele aarde
bewoonbaar voor iedereen. Ze is goed op weg naar een vernieuwd besef van
haar eigenlijke opdracht: de vermenselijking van de aarde.

De macht en de armoede
van de middelmatigheid
over Albee's 'In wankel evenwicht'
Drs. J. Kuin

Aan Mevrouw Ank van der Moer.

I
Er is een zo uitgesproken overeenkomst tussen Albee's nieuwste stuk In Wankel Evenwicht en T. S. Eliot's The Cocktail Party, dat een opsomming van de
markante punten van dit laatste stuk meteen een programma vormt voor de
bespreking van het eerste. Of deze gelijkenis het resultaat is van een feitelijke
beinvloeding is mij onbekend. Dit is ook niet van belang, omdat Albee's
kunstenaarschap sterk genoeg blijkt om bij alle overeenkomst toch iets geheel
nieuws te creeren. Deze oorspronkelijkheid handhaaft zich eveneens ten opzichte van het eigen werk van Albee. De verschillen met Kleine Alice zijn in
het oog lopend, al zal een diepere beschouwing verwantschap in thema's en
symbolen aan het licht brengen. De overeenkomst met Wie is bang voor Virginia Woolf? is slechts oppervlakkig, en raakt vooral het uiterlijke feit, dat het
nu weer over twee echtparen gaat die in moeilijkheden zitten. Maar de rauwe,
extroverte kreten van Virginia Woolf zijn hier verstild, meestal, tot een beheerst, zij het moeizaam, zwijgen van beschaafde mensen van de hogere middenstand; een sfeer die ook The Cocktail Party van Eliot kenmerkt.
Ook de hoofdthema's van beide stukken stemmen overeen. Het gaat over een
in bitterheid beleefde middelmatigheid van de liefde, die wordt uitgedaagd
door een oproep tot heldhaftigheid. De uitdaging is tegelijk nuchter en geheimzinnig, alledaags en absurd. Uit onmacht wordt aan de oproep niet beantwoord; maar de middelmatigheid wordt nederig aanvaard en daardoor gelouterd.
Tenslotte is er een gelijkenis van toneeltechniek. Boven de gebeurtenissen,
boven de karakters uit heeft een zelfstandig spel van motieven en symbolen
plaats, waarvan de actie op het toned slechts een illustratie is. De hier volgende
analyse van In Wankel Evenwicht zal zich hoofdzakelijk met deze thema's
bezighouden, die net zoals de beelden van een gedicht een eigen leven leiden,
verborgen verbindingslijnen hebben dwars door het spel heen.
Deze poetische techniek van het stuk bevat gevaren voor een levendig toneelspel. In Wankel Evenwicht is een echt praatstuk. Nu wordt praten op het
toneel meestal pas boeiend als het voortkomt uit een geacteerde situatie, die
de spanningen van het gesprek al van te voren aankondigt.
Het is mij opgevallen dat in de verslagen over de premiere van In Wankel
Evenwicht geen kritiek is geleverd op het moeizaam op gang komen van dit
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stuk. Ook Kleine Alice begon met een gesprek: tussen een advocaat en een
kardinaal. Maar een kardinaal is — ook in letterlijke zin — een voldoende
kleurrijke figuur om een gesprek tot een toneelhappening te maken, vooral als
hij zich daarna op een wat dubbelzinnige wijze tot vrijende parkietjes richt.
Een lang gesprek tussen een gewoon echtpaar in een gewone huiskamer is op
zich een wat dorre aangelegenheid. Leest men nu de tekst van In Wankel
Evenwicht over, met de kennis van alles wat erna komt', dan bemerkt men dat
in de eerste gesprekken alle hoofdthema's zorgvuldig en intelligent worden
uitgezet. Maar dit neemt de wat saaie sfeer van het begin niet weg. De eigenlijke toneelhandeling begint pas wanneer het bevriende echtpaar Harry en Edna
binnen komen vallen.

II
Het eerste gegeven waaruit het stuk is opgebouwd, is de aanwezigheid van een
zeer beperkte, zeer middelmatige, maar toch reele, gevende liefde. Tobias en
Agnes beelden deze uit. Als het doek opengaat tonen zij zich als een echtpaar
bij wie grote ingehouden spanningen heersen, maar dat toch probeert elkaar te
accepteren en het bij elkaar uit te houden. Zij gaan omzichtig met elkaar om.
Tobias schenkt wat in voor zijn vrouw, maar luistert nauwelijks naar wat zij
zegt, hetgeen zij gewend is. Hij komt even bij haar zitten, als zij dat vraagt,
maar wipt dan weer weg: „Waarom loop je weg? — Het werd wat ongemakkelijk. — Als het heet wordt, ben jij weg he? Of niet?" (p. 11). Agnes vooral
beziet de situatie nuchter en juist en zonder aggressie, „want door al de jaren
dat we elkaars grillen en nukken verdragen hebben, hebben wij elkaars gezelschap verdiend" (p. 15); en even verder: „Dat is al wat je hebt, m'n lieve
Tobias. Is het voldoende?". Waarop Tobias: (ook een beetje triest, maar met
warmte) „Het is voldoende" (p. 16).
Het gaat echter niet alleen over huwelijksliefde, maar ook over een gezins- en
familieband. Claire, de zus van Agnes, die bijna altijd dronken is, wordt in huis
geduld, zij het met nauwelijks verholen maar zeer begrijpelijke ergernis. Ze
wordt niet meer, zoals enkele jaren ervoor, verworpen, „zodat jij en Agnes me
wegwerkten in de flat vlak bij het station en Agnes zo lief was, dat ze me
kwam opzoeken" (p. 23). Zij is een 'klaploopster' (p. 30), maar wordt als zodanig verdragen. Vooral van de kant van Agnes is dat Been geringe prestatie,
want door Claire's jeugdige leeftijd voelt Agnes zich bedreigd tegenover haar
man: „Ben je naar Claire gegaan om te praten? — Ik ga nooit naar Claire. —
We zijn nu eenmaal altijd afgunstig op degenen op wie we het niet zouden
moeten zijn, jaloers op degenen die zoveel minder hebben" . . . (p. 90). En
bovendien speelt er nog een oude afgunst mee, van toen Agnes en Claire
beiden thuis waren: „Agnes: Ze (hun moeder) beschermde je, stond je alles
toe . . . . verdroeg het! Liet zich al jouw vuiligheid welgevallen, jouw geemancipeerde vrouwelijkheid .." (p. 65).
Als hun dochter Julia, na een vierde mislukt huwelijk, plotseling thuis komt,
1 Deze beschouwing is gebaseerd op de Nederlandse vertaling van Ernst van Altena ; een

goede gids. - In wankel evenwicht, Van Ditmar, Amsterdam, 1 6,90. Amerikaanse editie,
A delicate balance, Atheneum, New York, $ 4.95.
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wordt ze vanzelfsprekend weer opgenomen. Het gaat met moeite, want er is
voortdurend ruzie tussen ouders en dochter; het huis is er vol van bij het begin
van het tweede bedrijf, als we Julia voor het eerst meemaken, maar Agnes
erkent al voor haar komst: „God weet dat ik haar bier helemaal niet hebben
wil. Ik bedoel, ze is natuurlijk welkom .... het is haar huis, wij zijn haar
ouders, wij tweeen, en we hebben onze verplichtingen ten opzichte van haar. . ."
(p. 29 - 30). Als Julia in een felle ruzie roept: „Ik vraag niet of ik hier terug
mag komen!", antwoordt haar vader, ondanks zijn drift: „Je hoort hier" (p.
49 - 50). Het is dus niet onwaar wat Claire tot Tobias zegt: „Liefde is het
probleem niet. Jij houdt van Agnes en Agnes houdt van Julia en Julia houdt
van mij, en ik hou van jou. We houden allemaal van elkaar: ja zo is het. We
houden van elkaar" (p. 35). En Agnes kan terecht constateren: „dit redelijk gelukkige gezin" (p. 61).
Dan zijn er tenslotte nog vrienden en kennissen. Tobias heeft vrienden; al moet
hij toegeven dat vriendschap niet veel meer betekent dan: „we konden goed
met elkaar opschieten, waren ook vrienden buiten kantoor, . . . . clubs, ons
. . . . een, een milieu, neem ik aan" (p. 20). Hij heeft zelfs een 'beste vriend',
Harry, van wie Claire opmerkt: „Wat heb je echt gemeen met je allerbeste
vriend.... behalve dan de toevallige samenloop van omstandigheden dat jullie
allebei jullie vrouw bedrogen hebben in dezelfde zomer en met dezelfde
vrouw . . . ." (p. 21).
Bijna geheel de scala van menselijke relaties is zo vertegenwoordigd en ontbrekende schakels zullen spoedig volgen. Het lijkt de bedoeling van Albee om
geen scherp onderscheid te maken tussen deze aspecten, want het gaat steeds
over een middelmatig beleefde, menselijke liefde. Tweemaal stelt hij huwelijksliefde en vriendschap gelijk; in een gesprek tussen Tobias en Agnes „als dat
alles is wat Harry en Edna voor ons betekenen, dan dan... hoe zit het dan
met ons?" (p. 107). En tevoren nog uitdrukkelijker: „Vriendschap is net zoiets
als een huwelijk, nietwaar Tobias? In voor- en tegenspoed" (p. 86). Deze gelijkschakeling is juist in dit stuk, en is natuurlijk ook karakteristiek voor de persoonlijke instelling van Albee zelf. Het zal inderdaad gaan over de liefde.
Het is van belang erop te wijzen, dat dit stuk niet handelt over een pseudoliefde, of over een toevallig samengeworpen zijn van een groep mensen, of
over een krampachtig ophouden van schone schijn omwille van het fatsoen.
Tobias en Agnes zetten zich werkelijk in voor elkaar en de anderen: men
bespeurt iets van een gevende liefde. De terughoudendheid, de aarzeling, de
ingehouden agressies waarmee dit gepaard gaat, komen alien voort uit de
beperktheid van hun persoon en hun liefde, maar niet uit het feit dat hun
liefde de camouflage is van iets heel anders. Zij nemen werkelijk in beperkte
vrijheid -zware verantwoordelijkheden op zich; ze zouden ineens Claire en
Julia de deur kunnen wijzen; ze hoeven zich toch niets van vrienden aan te
trekken. Tobias en Agnes zijn middelmatige, doorsneemensen, maar geen
conventionele mensen.
De pure conventie wordt aan de kaak gesteld door het verhaal van Claire, die
in een winkel bij een stijve winkeljuffrouw naar toploze badkostuums infor-
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meert. Dit dolle verhaal staat los in het geheel, maar het doet ons onwillekeurig
oordelen, dat Tobias en Agnes en ook Claire teveel persoonlijkheden zijn om
alleen te leven van wat 'men' zegt of denkt.

III
Een beperkte liefde is een moeizame liefde. Dat blijkt uit het handelen van
Agnes en Tobias. Wie wil zich dan niet van tijd tot tijd onttrekken aan de last
van een zich moeilijk wegschenkende liefde? Verschillende beelden worden
opgeroepen om dit verlangen om op de vlucht te slaan uit te drukken. Het
stuk begint ermee: Agnes speelt behagelijk met de gedachte om krankzinnig te
worden; om „op drift te rakers", dat wil zeggen „vreemdeling worden in ....
de wereld, er helemaal niet bij betrokken zijn" (p. 9). Later heeft ze een
nuchterder verlangen naar rust: „ik ben op een leeftijd gekomen, Tobias,
waarop ik zou willen dat we altijd alleen zouden zijn, jij en ik, zonder
klaplopers .... of wie dan ook" (p. 30). Ze weet dat het illusie is, want Claire,
die altijd onmiddellijk de schoenen aantrekt die haar passen, zegt meteen:
(vrolijk maar vastberaden) „Nou, ik ga niet weg" (p. 30) en de dochter Julia
staat voor de deur.
Bij Tobias leeft dit verlangen naar bevrijding en vergetelheid nog sterker. Het
is typerend voor hem dat zijn wensdromen hem door anderen worden voorgespiegeld: Agnes stelt hem voor dat hij, als zij krankzinnig is geworden, het huis
zal verkopen, „verhuizen naar laten we zeggen Tucson, langzaam wegkwijnen
in de warme zon en honderd-en-vier jaar oud worden" (p. 10). Maar Tobias
weet: „Je bedoelt dat ik geen hoop op Tucson hoef te koesteren?" (p. 15).
Ze houdt hem plagend een echtscheiding voor, waar hij van schrikt (p. 63).
Claire opent voor hem het perspectief van een grote, tomeloze hartstocht,
waarin alle verantwoordelijkheden worden vergeten en Tobias in moeiteloze
agressie iedereen neerschiet die hem niet zint: Agnes, Claire, Julia, maar ze
moet bekennen: „Ach, m'n lieve Tobias, het spijt mij, maar ik zie jou gewoon
niet in die rol, dat is alles buiten jezelf, als een dolleman in actie, handelend
in een reflex ...." (p. 18). Later stelt ze zich voor dat Tobias „genoeg heeft
van het noorden, het oosten, de voorsteden, het regelmatige grandioze grijze
leven dat voor hem wegslinkt — arme Tobij — en dat hij een eiland gekocht
heeft ter hoogte van Paraguay" .. . . (p. 54). Hij „voert ons weg naar daar
waar het voor altijd goed en gelukzalig is" (p. 55).
Kenmerkend is ook dat iedereen de ander in een vraag de dood toewenst.
Agnes vraagt aan Claire: „Wil je me echt dood hebben, Claire?" Claire antwoordt: „Wensen, ja. Willen? Ik weet het niet; vermoedelijk wel, hoewel het
met misschien zou spijten als ik m'n zin zou krijgen" (p. 32). In ergernis over
Claire's alcoholisme heeft Agnes tevoren uitgeroepen: „Oh God. Het zou me
helemaal niets kunnen schelen als je je badkuip ermee vulde, jezelf erin liet
zakken, Verdronk. Ik wou zelfs dat je het deed" (p. 27). Vlak voor de grote
beslissing die in het stuk genomen moet worden, vraagt Agnes uitdagend aan
Tobias: „Of waarom ruim je mij niet uit de weg? Dat zou gemakkelijker zijn:
Bevrijd jezelf van de ouwe feeks" (p. 100).
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IV
Het blijft echter bij wensdromen. Agnes en Tobias vluchten er niet in weg en
blijven de realiteit onder ogen zien. Dit is misschien wat boud beweerd, als
men zich de gebrokenheid, de conflicten, de ingehouden spanningen van het
gezin herinnert. Wie echter goed toekijkt, moet toegeven dat Agnes en Tobias
niet voor hun verplichtingen op de vlucht slaan. De aanvaarding is echter niet
spontaan, totaal en van harte.
De gebrekkigheid en de middelmatigheid van hun liefde komt tot uiting in een
kramphouding die zij op eigen wijze hebben opgebouwd om zo de hardheid
van de realiteit zo weinig mogelijk te voelen.
Tobias neemt zijn toevlucht tot een wat onmannelijke aarzeling. Hij tracht
zoveel mogelijk langs de conflictsituaties heen te leven; hij sust en ontloopt
graag moeilijkheden. Hij heeft nooit met de ex-echtgenoten van zijn dochter
willen praten (p. 30 - 31). In een crisisperiode heeft hij zijn vrouw in de steek
gelaten; hij durfde na de dood van hun zoontje geen nieuw kind te verwekken
ondanks haar aandringen (p. 98). Hij hoopt steeds dat de zaken zich zelf wel
zullen oplossen, zonder een keuze van zijn kant (p. 66 - 67).
De tactiek van zelfbescherming bij Agnes, zijn vrouw, is gecompliceerder. Hoe
meer men zich vertrouwd maakt met dit stuk, hoe belangrijker de figuur van
deze vrouw wordt voor een juist begrip ervan. De eerste indruk van haar is
uitgesproken onsympathiek. Zij is gevlucht in een krampachtigheid en een
bewuste flinkheid, die onecht aandoet. Ze zegt over zichzelf al meteen: „nou
ja, je weet hoe weinig wisselvallig ik ben" (p. 13), en even verder: „Er zijn geen
bergen in mijn leven.... en ook geen afgronden. Het is een glooiend vriendelijk land . . . . groen begroeid, m'n schat" (p. 13). Tobias zegt tegen Claire:
„Weet je dat Agnes.... zo'n geweldige zelfcontrole heeft .
ik heb haar in
geen . al heel lang niet zien huilen . wat er ook gebeurde?" (p. 23). Zij
alleen probeert op te treden tegen de voortdurende dronkenschap van Claire:
„Ik sta het niet toe! Ik wil niet dat je het doet!" (p. 27). Zij komt totaal niet
onder de indruk van de hysterische aanval van haar dochter. Zij probeert de
onderlinge ruzies in te perken: „Als een kinderjuffrouw!" oordeelt haar dochter (p. 61). Zij weet precies wat ze wil met zichzelf, met haar gezin, met de
problemen die het leven haar stellen: „'In de vorm houden'. Ken je die uitdrukking? De meeste mensen begrijpen hem verkeerd en denken dat het op
verandering wijst, maar dat is niet zo. Handhaving. Als we lets in vorm
houden, handhaven we de vorm — of we trots zijn op de vorm of niet, is een
andere kwestie — we zorgen ervoor dat het niet uiteenvalt. We pogen niet het
onmogelijke. We handhaven. We houden" (p. 61). En even verder: „Uiteindelijk client er toch een evenwicht gehandhaafd te worden, hoewel jullie allemaal
onbekommerd de kat uit de boom kijken .... En als ik dan het steunpunt
moet zijn ...." (p. 63).
Dit alles klinkt manhaftig, wellicht fier, maar niet erg aantrekkelijk uit de
mond van een vrouw die het over zichzelf heeft. Men is geneigd in haar een
van die onuitstaanbaar overactieve vrouwen te zien die iedereen domineren en
heel hun omgeving neurotiseren. Men heeft ook gesuggereerd dat dit stuk een
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aanval zou zijn op het Amerikaanse matriarchaat. Dit lijkt me onjuist. Want
als we de situatie van Agnes in het stuk nuchter beoordelen, komen we tot de
conclusie, dat zij eigenlijk gelijk heeft. Zij roept zelf de moeilijkheden niet op;
zij is er midden in geplaatst. Haar man heeft haar bedrogen en geestelijk in de
steek gelaten; haar dochter loopt weg van haar vierde man; haar zus drinkt;
haar vrienden doen een zwaar beroep op haar gastvrouwelijke zorgen. Nergens
wordt in dit stuk gesuggereerd dat zij de oorzaak is van dit alles, dat ze het
ongeluk naar zich toe zou trekken.
Wat zij over zichzelf zegt, is niet van zelfspot ontbloot. Wanneer ze over zichvrouw te zijn; een
zelf zegt: „Als ze eens zouden we ten wat het was om ....
moeder; een minnares; een fabrikante van huiselijkheid" enz. (p. 45), staat er
als regie-aanduiding bij: „(met veel zelfspot en overdrijving)".
Agnes is misschien onsympathiek, maar niet dom; bazig, maar niet egoistisch.
Ze is veel meer een teleurgestelde, nogal ongelukkige vrouw, die in moeilijke
omstandigheden er zoveel mogelijk van probeert te maken. Zij blijft dienstbaar aan alien, maar ze heeft teveel meegemaakt om haar gevende liefde warm
en weldadig te doen zijn. „Helemaal geen onvriendelijkheid, maar de verzuurde
kant van de liefde" (p. 16 - 17) zegt ze over haar optreden. Zoals Ank van der
Moer haar terecht speelde, was zij geen vrouw met de broek aan, de weeklagende haaibaai, maar een strakke, en toch wijze vrouw.
V
Misschien lijkt het of aan Agnes en Tobias hier teveel eer wordt bewezen.
Maar de betrekkelijke grootheid van hun persoonlijkheid krijgt relief door het
tegenspel van Claire enJulia. Agnes en Tobias hadden hun wensdromen, maar
zij gaan niet op de vlucht voor hun verantwoordelijkheden. Claire en Julia zijn
de volstrekte egoisten. Claire onttrekt zich in haar dronkenschap bewust aan
elke verantwoordelijkheid. Julia is nog steeds met toe aan een eerlijke confrontatie daarmee; zodra het wat moeilijk wordt, neemt zij de elegante benen en
eist de koestering van het ouderlijk huis voor zich op. Voor dit stuk doet het
er niet toe — we krijgen er geen gegevens over — hoe Julia zo geworden is.
Een felt is dat zij de betrekkelijke trouw van haar ouders benadrukt door haar
eigen onvolwassen ontrouw. Claire noemt haar: „de eeuwige kleuter" (p. 106).
Claire zelf wil haar vlucht voor het leven. Dat heeft zij ervaren toen zij de
vereniging van Anonieme Alcoholisten bezocht. Dat waren verslaafden. Zij
heeft de drank bewust gekozen (p. 25 - 26). Zij is dus geen echte alcoholiste.
Zij vraagt zich of waar een niet-benevelde geest op uit komt, in „zinnigheid,
krankzinnigheid, openbaring, zelfbedrog . ?" (p. 26). Agnes trekt dan ook de
conclusie: „Als je geen alcoholiste bent, dan is er helemaal geen vergiffenis
meer voor je" (p. 28).
Claire zorgt, zeker in het begin van het stuk, voor de wat wrange vrolijke noot.
Zij schijnt ook niet zo om de problemen heen te draaien als Agnes en Tobias
doen. Zij lijkt iets te bezitten van die openhartige directheid die wij moderne
mensen zo waarderen. Zij is bijna de wijze nar van het stuk. Het is daarom des
te noodzakelijker te wijzen op haar fundamenteel egolsme. Zij doet niets om
het haar zus en zwager wat gemakkelijker te maken. Zij kan alleen zo gemak-
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kelijk zeggen waar het op staat, omdat zij zich a-priori al onttrokken heeft aan
elke consequentie voor haarzelf. De aarzeling bij Agnes en Tobias komt voort
uit hun gevoel voor verantwoordelijkheid. Degene die dit het beste door heeft,
is natuurlijk de verstandige Agnes. Driemaal schat ze het vrijblijvende en dus
goedkope oordeel van Claire op de juiste waarde: „Claire: Je hebt maar twee
mogelijkheden, zus. Je laat ze erin, of je gooit ze eruit. Agnes: Oh, wat is het
toch gemakkelijk als je langs het lijntje staat" (p. 67). En later: „Is het niet zo,
Claire, die toekijkt vanaf de zijlijn, heeft zoveel gezien, heeft ons allemaal zo
helder en klaar bekeken; nietwaar Claire? Je kreeg je naam niet voor niets"
(p. 76). En tenslotte: „Claire heeft nog nooit een kans gemist om mee te doen
aan het toekijken" (p. 96). Van zichzelf zegt Agnes dat ze een situatie objectief
beziet .,terwij1 ik mij er zelf middenin bevind" (p. 62).
VI
Zo zijn wij voorlopig tot twee dimensies in het stuk gekomen. Het plan van het
volslagen egoisme, dat niets geeft en alleen maar eist van anderen, met meer of
mindere gratie. „Ik wil wat van mi. ', is" (p. 74), roept Julia uit. Daarnaast
het plan van de moeizame, wat plichtmatige, aarzelende, gevende liefde van
Agnes en Tobias, die zo goed en zo kwaad als het gaat de eisen van de anderen
en de beperktheden van elkaar verdragen. Zij zijn zich daarbij bewust zowel
van hun middelmatigheid als van hun onvermogen om meer te zijn en te doen.
Reeds aan het begin van het stuk wordt dit thema van de middelmatigheid ook
uitdrukkelijk gesteld door Tobias: „We doen wat we kunnen". Agnes repliceert
met „een klein lachje": „Ons motto. Als het ooit bergafwaarts met ons zou
gaan, als we ooit een familiewapen laten ontwerpen; ooit tot eenheid komen;
moeten we dat als latijnse spreuk nemen: 'We doen wat we kunnen' " (p. 13).
Later zegt Agnes tegen haar dochter: „We pogen niet het onmogelijke. We
handhaven. We houden" (p. 61).
Het is de wereld van de gewone, middelmatige mens, met zijn beperkt vermogen tot liefhebben: „Als ik scherp ben, is dat omdat ik niet meer en minder
dan menselijk ben" (p. 17), zegt Agnes. Deze benauwende beperktheid doet
Claire spelen met de woorden 'gelijken' en 'lijken'; zo doods schijnt alles (p. 67).
Wat er aan liefde voor de ander aanwezig is, is nauwelijks te onderscheiden
van zelfzucht. Claire formuleert het: „We houden allemaal van elkaar; ja zo is
het. We houden van elkaar.... Ja, tot in de diepste diepten van ons zelfmedelijden en onze hebzucht. Wat tinders dan liefde" (p. 35). Tobias vraagt dan:
„Dwaling" en 't antwoord is: „Heel goed mogelijk: liefde en dwaling" (p. 35).
De middelmatigheid weet niet of zij nu uit beperkte liefde of uit egoisme
handelt.
Juist op dat ogenblik wordt er geklopt en het bevriende echtpaar Edna en
Harry komen binnen. Zij zijn nog kleurlozer dan Agnes en Tobias. Toen zij bij

elkaar zaten in hun stille en lege huiskamer overviel hen plotseling een geweldige angst. „We waren bang . . . . en er was niets" (p. 41). Nu gaan ze schuilen
bij hun „allerbeste vrienden" en nemen zonder veel omhaal hun intrek bij
Agnes en Tobias.
Hier wordt plotseling een geheel nieuwe dimensie aan het stuk toegevoegd.
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Allereerst wordt de gevestigde middelmatigheid uitgedaagd door een eis tot
pure onbaatzuchtigheid, tot een zekere heidhaftigheid. Wat de vrienden vragen
is niet gering. Ze willen niet meer naar hun eigen huis terug, zonder een eigenlijke aanwijsbare reden. Dit gebeurt op het ogenblik dat Agnes en Tobias hun
dochter terugverwachten. Het is weer een staaltje van uitstekende toneelkunst,
dat er eigenlijk twee keer onverwacht mensen binnenvallen in de wereld van
Agnes en Tobias en dat deze twee binnenkomsten tegen elkaar worden uitgespeeld. Julia komt vanzelfsprekend terug, want zij is een kind van Agnes en
Tobias, maar zij vindt haar plaats bezet door twee 'buitenstaanders'. Julia's
eisen vallen nog binnen het normale leven, maar de vraag om huisvesting door
de vrienden is een uitdaging om meer te doen dan wat gewoon en middelmatig
is. De eigenlijke binnenkomst, waar heel het stuk om draait, is dan ook die van
Harry en Edna.
Vervolgens geeft het binnenvallen van die twee aan de situatie iets absurds,
iets surrealistisch. Tot nu toe pasten alle elementen in een realistisch psychologisch toneelgebeuren. Maar de vage beweegreden van hun komst: angst om
niets, de onzekerheid omtrent wat ze nu eigenlijk willen en de volstrektheid
van hun eis: volledige en onmiddellijke inwoning, eenwording met een ander
gezin, geeft aan het realistische kader een geheimzinnige absoluutheid. Het
gaat nu ineens ook over het 'niets' dat de diepste angst oproept, en over het
'alles' dat volstrekte overgave aan de ander eist. De negatieve en positieve pool
van dit absolute eist een nadere uitwerking.

VII
„We waren bang . . . . er was niets" (p. 41) zeiden de bezoekers. Dit is geen
nieuw thema in het stuk. Bij elke beschrijving van sociaal contact werd de
dreiging van het niets, van de eenzaamheid meteen aangeduid. Agnes heeft
zich altijd bedreigd gevoeld in de liefde van Tobias: „Het was een onwerkelijke tijd; ik dacht dat Tobias niet meer van me hield
. Oh, die dingen die
dat ik zef beminde, trouwens!" (p.
ik toen betwijfelde: dat ik bemind werd
75 - 76).
Claire dwingt Tobias tot de erkenning dat hij nauwelijks iets gemeen heeft met
zijn beste vrienden (p. 20 - 22). Zelf erkent ze dat zij tot de drank gekomen is
door die levensangst: „niemand om aan toe te geven dat je — zo nu en dan
plotseling doodsbang bent, zonder dat je weet waarom ?" (p. 22) en ze
moet ook bekennen dat de drank die eenzaamheid niet opheft: „je verlangt
naar liefde, 1-i-e-f-d-e, daar verlang je zo diep naar
natuurlijk bedoel je
eigenlijk dat je getroost en geknuffeld wilt worden — maar je haat .. . ."
(p. 23 - 24). Zij is bij de Anonieme Alcoholisten weggegaan omdat ze met die
mensen niets gemeen heeft; ze vond er alleen een beetje „neerbuigende bescherming" (p. 26).
Ook Julia ervaart de eenzaamheid, die diep in de bescherming van het ouderlijk huis verborgen ligt. Zij gaat terug om als kind thuis gekoesterd te worden
en ze vindt haar kamer „mijn kamer!" (p. 44), „De Mijne, De Mijne!" (p.
74) — bezet door gasten". Haar ouders willen zich wel inschikken, maar Julia
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krijgt een complete aanval van hysteric: „schopzeeruitschopzeeruitschopzeeruit .." (p. 83). De kamer is een prachtig symbool van voorgespiegelde geborgenheid en feitelijke eenzaamheid. „Julia: Dit is mijn thuis — Claire: Dit
krot? Ja? . . . . Je doet je rechten gelden op dit hol!" (p. 70).
.
Nog een ander beeld van de bedreiging die onder elke liefde ligt, wordt opgeroepen in het aangrijpend verhaal van Tobias over zijn poes, die altijd een
goede kameraad voor hem was en dan plotseling niets meer van hem moet
hebben zonder enige aanwijsbare reden, zodat Tobias hem liet afmaken. Het
is vooral de dreiging van het redeloze, het ongrijpbare van dit omslaan van de
liefde — „er was geen reden" (p. 33) — dat Tobias zo vreest, want het houdt
voor hem in: de onzekerheid van elke liefde.
Dit voortdurend accent op de leegte geeft aan de vormen van gebrekkige liefde
in dit stuk een nieuwe functie. Het lijkt of men zo goed men kan de absolute
eenzaamheid, de angst om niets wil bezweren, door te „handhaven", door bij
elkaar te blijven. Opnieuw lopen beperkte liefde en zelfbehoud onontwarbaar
door elkaar.
Agnes overziet de situatie weer het best. Voor Julia en Claire is de reden van
Edna en Harry om uit hun huis te vluchten onaanvaardbaar. Maar Agnes
erkent zichzelf in de redeloze angst van hun vrienden. Zij heeft nagedacht
over: „besmetting of als je wilt bedreiging Ja de angst. Of de pest — dat
is hetzelfde. Edna en Harry zijn naar ons toe gekomen en hebben de pest
meegebracht" (p. 106 - 107). Wat Edna en Harry ondervonden hebben, leeft
in hen alien: er is een pest van angst: er dreigt besmetting. Edna en Harry zijn
de dragers. Twee wegen staan open: men is immuun voor die besmetting —
maar dan zijn we heiligen — of men snijdt de besmette plek uit, men brandt
ze uit (p. 106 - 107). Wat zij ook met het verzoek van Edna en Harry zullen
doen, het is ook een kwestie van zelfbehoud: een bezweren van eigen onmetelijke, oneindige angst: van de absolute negatieve pool van het bestaan. „Het
zijn niet Edna en Harry, die naar ons toe zijn gekomen — onze beste vrienden
— het is een besmettingsgevaar" (p. 107).
VIII
Maar zodra dit is doorvoeld en uitgesproken, stelt zich ook het positief
absolute. Op de stellingname van Agnes antwoordt Tobias woedend: „Ik heb
niet geworsteld met een of ander .... abstract probleem. Het zijn inensen!
Harry en Edna! Het zijn onze vrienden, Godverdomme! .... Wat wil je dat ik
doe? Zeggen: Jullie zijn vrienden en zo, maar jullie kunnen alleen onbesmet bier binnenkomen" (p. 106 - 107). Er is nog een ander antwoord op de
angst voor de leegte van het eenzame bestaan dan de bezwering van een voorzichtige middelmatigheid; een beter antwoord: de totale overgave aan de ander
in onbeperkte liefde. Dat ziet Tobias plotseling en hij weet zeer duidelijk dat
Edna en Harry in onwetendheid hem uitnodigen om het meer dan gewone te
doen, om „het onmogelijke te proberen" (p. 61), boven zijn motto: „we doen
wat we kunnen" (p. 13) uit. Intultief voelt hij dat het niet alleen om Edna en
Harry gaat, maar ook om de liefde tussen Tobias en Agnes, ook om de liefste
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zonder meer, want Tobias voegt eraan toe: „als dat alles is wat Harry en Edna
voor ons betekenen, dan dan . hoe zit het dan met ons? Als we met
elkaar gepraat hebben.... wat hebben we dan bedoeld? . . . ging het dan alleen
om ons zelf? Hebben we bedoeld ja, maar alleen als . als er aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt, Agnes! Dan waren het ....alleen loze woorden" (p. 107).
Het is bijzonder boeiend om na te gaan hoe Albee in dit stuk Tobias en Agnes
— en dus ook de toeschouwers naar deze beslissing toe laat groeien. Het
absurde van de eis wordt zorgvuldig opgebouwd. Na een eerste lichte aarzeling
in het begin gaan Edna en Harry het als vanzelfsprekend beschouwen dat zij
komen inwonen. Zij vragen dit niet eens uitdrukkelijk maar nadat zij zich een
hele dag op de vroegere kamer van Julia hebben opgesloten, kunnen Agnes en
Tobias alleen maar concluderen dat zij blijkbaar blijven. Niet Agnes, maar de
gast Edna zegt tegen haar gastvrouw: „We moeten behulpzaam zijn, waar we
kunnen, m'n liefje; dat is de . . . . verantwoordelijkheid, de wederzijdse eis van
de vriendschap . vind je niet?" (p. 82). En even verder, met dezelfde verbluffende zekerheid (ze heeft net de dochter des huizes een klap in haar gezicht
gegeven), zegt Edna: „Als we zover komen . . . , als we op een avond thuis
zitten en de . . .. angst komt.... daalt neer . . . . als we opeens behoeftig
zijn.... dan gaan we naar waar we gewenst zijn, naar waar we weten dat we
verwacht worden, en niet alleen waar we zelf heen willen; dan gaan we naar
een huis waar de tafel voor ons gedekt staat ." enz. (p. 85).
Ze zijn dan al een voile dag in huis, maar dan pas dringt het tot Agnes door:
„Dan zijn jullie dus gekomen om bij ons te wonen. Edna: (na een pauze: kalm)
Eh, ja, dat zijn we" (p. 85). Dan installeren zij zich. Edna gaat plannen maken
over een nieuwe bekleding van Agnes' stoelen. Ze nemen de kast met drank
onder hun hoede. Edna maakt aanmerkingen op de sfeer in huis (p. 82) en
verzucht dat ze wel wat minder ruzie wenste tussen Agnes en Claire (p. 81).
Niet Tobias helpt zijn gasten, maar Harry helpt zijn gastheer met het sjouwen
van de koffers, alsof het de gewone taak van Tobias is koffers van Edna en
Harry zijn huis binnen te dragen (p. 70).
Maar vooral de botsing tussen Edna en Julia brengt de enormiteit van de eisen
van Edna en Harry aan het licht. Julia en Edna zijn op dit moment beiden
volstrekte egoisten, die beiden de zorg van Agnes en Tobias en de beschutting
van hun huis voor zich alleen opeisen en staan zo als kat en hond tegenover
elkaar. Voor Julia is Edna alleen maar een gast. Later noemt zij ze herhaaldelijk „indringers, die Been rechten hebben" (p. 105). Voor Edna is Julia een
verwend kind dat ten onrechte haar ouders en hun vrienden komt lastig vallen:
„Wij hebben hier rechten. Wij horen bier" (p. 84). Dit conflict spitst zich zo
toe omdat Edna en Harry de kamer van Julia toegewezen hebben gekregen.
Tegenover de brutaliteit van de eisende liefde staat de aarzeling van de gevende
liefde bij Tobias en Agnes. Zij zijn eerst overrompeld en alleen al uit fatsoen
zeggen ze: „natuurlijk, blijf". Dan komt het afwachten: „ze zullen ons wel
vertellen wat ze willen"; het vergoelijken tegenover Julia: „Ze zijn bang. En
laat het nu rusten" (p. 44). Misschien gaat het zo over. „Tobias: We zullen
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geen van beiden doen, denk ik. Binnenhalen; eruitgooien — Claire: Oh, Tobias:
Nou ja, ze zijn alleen maar
. op doortocht" (p. 67). Later zal Edna nadrukkelijk zeggen: „Wij zijn geen.... doorgaande reizigers
." (p. 85).
Als dat tot Tobias en Agnes doordringt komen andere gedachten naar voren,
die een groeiend besef van de uitdaging demonstreren. Claire antwoordt aan
Julia, die vraagt wat Edna en Harry willen: „Bijstand, Troost. Warmte. Een
speciale kamer met een nachtlampje, of de deur op een kier, zodat je uit je
bed de gang of kunt kijken en kunt zien dat Mammies deur openstaat" (p. 69).
Dat is een rake typering. Edna en Harry zijn bange kinderen die proberen naar
de veiligheid te vluchten; daarom doen zij een ongelimiteerd beroep op anderen, zoals kinderen doen op hun ouders. Als Claire dan ook spottend opmerkt,
dat Agnes en Tobias met hun zorgen over Julia, de gasten, en haarzelf, wel een
martelaarsleven moeten leiden, antwoord Agnes: „Ik geloof dat sommige mensen het (hun portie moeilijkheden) helemaal niet hebben, terwijl anderen Job
ontmoet hebben. De hulpelozen zijn de wreedsten van allemaal; ze laden hun
lasten zo op andermans rug" (p. 81).
Voordat Tobias en Agnes besluiten wat ze uiteindelijk met deze ongehoorde
uitdaging zullen doen, gebeurt er nog iets merkwaardigs. De situatie drijft
beiden uit hun zo lang ingenomen schuilhoeken. In de morgenschemering
weigert Agnes regelend en beslissend op te treden, de actieve vrouw te zijn en
eist uitdrukkelijk een beslissing van Tobias (p. 93). Als deze terugkrabbelt
herinnert ze hem eraan hoe hij, ondanks alle aarzeling in het dagelijks leven,
wel degelijk in het verleden de grote beslissingen in hun leven heeft genomen;
ook tegen de diepste verlangens van zijn vrouw in (p. 97 - 98).
Tobias realiseert zich dat hij er niet onderuit kan. Hij kan niet weer aarzelen
en de dingen op hun beloop laten. Hij moet ingrijpen. Hij moet ja of nee zeggen
teggen een totale oproep van de liefde. Hij staat alleen tegenover Harry, een
middelmatig, gewoon mens tegenover een bovenmatige, uitzonderlijke vraag
om steun en liefde. In het besef van zijn zwakte („we doen wat we kunnen; we
pogen niet het onmogelijke"), maar ook uit verlangen oprecht lief te hebben
(„het zijn mensen, het zijn onze vrienden") begint hij aarzelend: „Bij God, het
is niet eenvoudig, Harry . . . . maar we kunnen het klaarspelen als jij wilt
dat we dat doen.... ik kan het, bedoel ik, ik geloof dat ik het kan" (p. 111).
Op dat moment wordt hem barmhartig de beslissing uit handen genomen door
Harry: „Nee . . .. we . . . . gaan weg, Tobias" (p. 111). De ene middelmatige
mens komt de ander te huip en bevrijdt hem van te grote lasten. Edna en
Harry, die tot dan toe alleen maar bange eisende kinderen waren, zijn ineens
weer redelijk volwassen mensen geworden. „En ik zei: Edna, als zij nou eens
net zo naar ons toe zouden komen, en zelfs al hebben wij dan geen . . . . Julia
en zo, ik . Edna, ik zou ze er niet in laten . . . . ze hebben . . . . ze hebben geen
enkel recht" (p. 112). Harry ervaart plotseling zijn eigen beperktheid, maar hij
aanvaardt er ook de last van, want hij wil niet van de anderen vragen wat hij
zelf niet op kan brengen.
Dan volgt die prachtige tweestrijd tussen idealisme en werkelijkheidszin in
Tobias. Hij weet dat Harry gelijk heeft, hij is opgelucht, maar toch mag dit
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eigenlijk niet waar zijn: „Je brengt je angst mee en je komt hier binnen en je
komt bij ons wonen! Je brengt je pest mee! Je blijft bij ons! Ik wil je niet bier!
Ik houd niet van je! Maar bij God . . . . je blijft!" (p. 115).
Zo gaan deze twee echtparen uiteen, met hun angst, hun leegte, hun middelmatigheid. Zij zijn elkaars 'ge-lijken'. Als Agnes vraagt: „jullie worden toch
geen vreemden", dan antwoordt Edna: „Oh lieve God, hoe zouden we dat
kunnen? Onze levens zijn.... gelijk" (p. 118). Ieder gaat zijnsweegs, maar hun
middelmatigheid is gelouterd; Tobias: „Ik heb het geprobeerd. Ik was eerlijk"
(p. 120); en ze hebben elkaar ontzien in hun zwakheid.

IX
Uit dit alles blijkt dat In Wankel Evenwicht een rijker en gecompliceerder stuk
is dan Wie is bang voor Virginia Woolf? Verschillende soorten van liefde:
huwelijksliefde, ouderliefde, familiebanden, kinderliefde en vriendschap, worden in al hun gradaties: egoisme, middelmatigheid en heldhaftigheid, getoond.
Er zijn wellicht veel mensen die tot meer in staat zijn dan Tobias en Agnes.
Maar het absurde, surrealistische element in dit stuk maakt hun houding tot
een algemene menselijke situatie. Wij zweven allen ergens tussen de angst voor
de eenzaamheid en het tekortschieten in de absolute liefde. Omdat we niet
volledig kunnen liefhebben, schieten we ook voortdurend tekort in de mogelijkheden die wel binnen ons vermogen liggen. Dit te weten, dit van onszelf te
verdragen, en in anderen te aanvaarden, maakt het leven echter voor onszelf
en voor anderen dragelijk. Aileen in aanvaarding kan men de middelmatigheid
enigszins te boven komen. Dat is de katharsische rust die er na het woelige
toneelgebeuren in ons achterblijft.
Dit delicate balanceren tussen het absolute en het beperkte komt niet alleen
tot uiting in de inhoud, maar evenzeer in de vorm van dit stuk. Dit is geen
absurd theater, en ook geen naturalistisch toneel. In het absurde toneel dreigt
zo gauw het gevaar dat men uitsluitend bezig is met de absolute polen: het
'niets' en het 'al'. Het beperkte, concrete leven client louter als symbool voor
die tegenstelling, maar verliest daardoor zo gemakkelijk zijn eigenstandigheid,
zodat de symbolen tot alleen maar tekens verbleken. In Wankel Evenwicht
stelt eerst de realiteit van het gewone leven veilig: het gaat over zeer bepaalde
mensen in een zeer concrete situatie. Daarin licht dan de strijd tussen absolute
polen op. Wij mensen kunnen mooi praten over het absolute; het is de 'condition humaine' dat wij het absolute alleen maar in het concreet beperkte ervaren
en ermee moeten klaarkomen.
Dit geldt eigenlijk ook in menig opzicht voor de moderne filosofie en theologie,
waar, met voorbijzien van de analogie en de incarnatie, zo uitsluitend gesproken wordt over de totale leegte, of het absolute anders-zijn van God.
Zoals in Kleine Alice heeft Albee ook hier gewezen op het symbool. In het
symbool vindt de mens een wankel evenwicht tussen de volstrekte onwetendheid en de onbereikbare kennis van het absolute. In de middelmatigheid balanceert de mens moeizaam tussen de angst voor de eenzaamheid en de vrees
voor de totale overgave.

Godsdienstsociologie en beleid
A. Verdonk M.S.F.

Velen is het nog allerminst duidelijk, wat de godsdienstsociologie en de sociologie in het algemeen voor eigen object heeft. Evenmin is het duidelijk, in
hoever sociologische informatie vruchtbaar kan zijn voor het beleid. Loopt de
sociologie niet altijd achter de feiten aan? Ze is nu eenmaal een verklaring van
een bestaande maatschappelijke situatie en deze is altijd al gewijzigd op het
ogenblik dat de socioloog met zijn verklaring gereed is. Wellicht kunnen we
een antwoord vinden op deze vragen naar het object van de godsdienstsociologie en haar vruchtbaarheid voor het beleid, aan de hand van een onlangs
verschenen studie.
Vorig jaar promoveerde K. Dobbelaere op een boek, getiteld: Sociologische
analyse van de katholiciteit l . Hij bestudeert daarin een vorm van culturele
integratie, nl. de normatieve integratie van de katholieken in de rooms-katholieke kerk van Belgie. De culturele integratie betreft „het aantal waarden, overtuigingen en praktijken, dat door de leden van de groep beleefd wordt, en hun
gehechtheid er aan"2. De normatieve integratie is een aspect van de culturele:
zij betreft de relatie tussen de normen van een groep en het gedrag van de
leden. De normatieve integratie van de katholieken noemt de auteur katholiciteit.
Er bestaat gradatie in de normatieve integratie; op grond hiervan kunnen er
typen van katholiciteit worden opgesteld. De auteur doet dat vanuit een onderzoek te Heverlee, gedaan in 1957. Daarom spreekt hij van een empirische
typologie. De typen katholieken zijn: 1. zeer sterk geintegreerden, 2. matig en
zeer matig geintegreerden, 3. weinig en niet-geintegreerden. De criteria om de
mensen in deze typen te klasseren, haalt de auteur uit drie sferen van de gods1 K. Dobbelaere, Sociologische analyse van de katholiciteit. Standaard-Wetenschappelijke
Uitgeverij, Antwerpen, 1966.
2 Culturele integratie staat gelijk met integratie in de cultuur. Integratie zou dan in kunnen
houden : convergentie van denkbeelden van voor de betrokken personen relevante zaken en
gelijkgerichtheid van de wederzijdse gevoelens aangaande voor de betrokken personen relevante zaken. (Vrij naar analogie van het begrip sociale integratie in: J. A. A. Van Doom en
C. J. Lammers, Moderne sociologie. Systematiek en analyse. Aula, Utrecht/Antwerpen,
1962). — Cultuurpatroon : de voor een groepering specifieke combinatie van onderling
samenhangende normen, verwachtingen, doeleinden en waarden. Van Doorn en Lammers,
o.c., p. 362.
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dienst: geloof en kennis van het geloof, sacramentele en cultuele praktijk en
de ethiek3. Hij gebruikt de Guttmann-schaal om een rangorde op te stellen en
van daaruit te komen tot een ,gradatie in de katholiciteit.
In het derde deel van zijn boek wil Dobbelaere een sociologische verklaring
geven van de verschillende typen katholieken op basis van sociale categorieen,
posities, of sociale determinanten als sekse, familie, sociale rang, enz. Het
blijkt, dat de sekse, de sociale rang en de familie inzover de familie de
cultuur van een bepaalde sociale laag deelt 4 — belangrijke verklaringselementen leveren voor de verschillende gedragingen van de typen. Er blijkt met name
een negatieve correlatie te bestaan tussen de lagere sociale rangen en de sterke
geintegreerdheid in de katholieke kerk, en een positieve tussen de hogere
sociale rangen en de sterke geintegreerdheid (altijd in Heverlee, Belgie). De
verschillen dienen verklaard te worden vanuit de verschillende machtsposities
in de sociale structuur, vanuit het klassenconflict (Europa), vanuit het individueel bewustzijn van sociale en economische achterstelling (Noord-Amerika).
De kerk verscheen te zeer gekoppeld aan de hogere standen en vertoonde te
zeer het beeld van een conservator van economische of sociale achterstelling.
Ook het gezin, en vooral de moeder, blijkt een voornaam medium te zijn om
de gezinsleden in kerkelijke waarden te socialiseren. Deze invloed is des te
sterker, naarmate de kinderen dezelfde graad van onderwijs genoten hebben
als de ouders, mits het maar geen hoger onderwijs is. Hoger onderwijs doorbreekt het patroon van socialisatie.
Tenslotte worden enige belangrijke inzichten i.v.m. sociale mobiliteit gegeven.
„Bij de sociale mobiliteit gaan de sociaal mobielen twijfelen aan de geencultureerde levensstijl, indien deze niet aangepast is aan de sociale rang, en eventueel ook aan de integratie-graad in de kerk"5.
Dobbelaere hecht het grootste belang aan het derde deel van zijn studie: de
sociologische verklaring van de verschillende typen van kerkelijke integratie.
Uit enkele voorbeelden kan de invloed van maatschappelijke factoren op het
verschillend godsdienstig-kerkelijk gedragspatroon duidelijk worden.
3 Een emstig bezwaar is gelegen in de verouderde theologie en de min of meer 'verdinglichte' moraal die achter de vragenlijst steekt. De auteur heeft zijn onderzoek gehouden in
1957 en hij heeft moeten werken met de algemeen gangbare theologie. Maar jammer is het
wel, omdat een dergelijke theologie de waarde van de conclusies gedeeltelijk vermindert.
De uitspraak op de achterflap: „Dit boek onderzoekt in welke mate de hedendaagse
katholiek zijn geloof beleeft en zich aldus in de kerk integreert", zou ik dan ook niet helemaal durven te onderschrijven.
4 Cfr. H. de Jager en L. A. Mok, Grondbeginselen der sociologie. Stenfert Kroese, Leiden,
1965, 2e druk. — Deze schrijvers bepalen sociale stratificatie aldus : voorstelling omtrent
een opeenstapeling van sociale lagen (rangen) in de samenleving, elk bestaande uit min of
meer gelijk gewaardeerde posities, resp. beroepen ; in het laatste geval is het juister te
spreken van beroepenstratificatie. K. Dobbelaere net het begrip sociale rang (sociaal stratum, sociale laag) als een „beschrijvende categoric voor een als statisch voorgestelde hierarchische prestigestructuur". Die hierarchische structuur kan op basis van verschillende
criteria opgebouwd worden, o.m. beroep, onderwijsgraad, inkomen, enz. K. Dobbelaere,
o.c., p. 399.
5 K. Dobbelaere, o.c., p. 393.
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Invloed van de sociale rang van herkomst
1. Bij niet-regelmatig praktizerende ouders die tot de lagere strata behoren,
is het percentage kinderen dat als zeer sterk en sterk geintegreerde katholieken
geklasseerd staat, 13,2%. Bij niet-regelmatig-praktizerende ouders die tot de
hogere strata behoren, is dit percentage 32,7% . Er is een verschil van ± 20%.
Voert men nu als testfactor e het bereikte studieniveau in (d.w.z. studies die de
ouders uit de lagere en hogere strata deden, weer afgezien van hogere studies)
dan worden de percentages resp. 12,3% en 23,8%. Het verschil bedraagt nog
slechts 11,5% . Dit verschil is niet statistisch zinvol: d.w.z. er bestaat meer dan
5% kans, dat het vastgesteld verband aan het toeval to danken is en niet aan
de factor (rang van herkomst) die de systematische oorzaak zou zijn van het
verschil. We besluiten, dat de sociale rang van herkomst geen oorzaak is van
een verschil in kerkelijke integratie bij kinderen die afkomstig zijn van nietregelmatig praktizerende ouders.
2. Bij regelmatig-praktizerende ouders behorend tot de lagere strata is het
percentage kinderen dat zeer sterk en sterk geintegreerde katholieken zijn,
59,8%. Bij regelmatig-praktizerende ouders behorend tot de hogere strata is
dat 80,0% , een verschil van 20% . Bij invoering van het bereikt studieniveau
(minus hoger onderwijs) blijft dit verschil 20%. Deden de proefpersonen hogere
studies, dan worden de percentages resp. 88,9% en 89,2%. Het verschil verdwijnt hier. Dit wijst op de invloed van het hoger onderwijs als oorzaak van
sterke geintegreerdheid in de kerk. Bovendien bestaat er een verband tussen
onderwijs-niveau en het behoren tot het sociaal kader. Verreweg het grootste
deel van hen die hoger onderwijs genoten, behoren ook tot het sociaal kader;
zij zijn ook zeer sterk en sterk geintegreerde katholieken.
Er is wel een statistisch zinvol verschil tussen de graad van kerkelijke integratie
van kinderen die geen hoger onderwijs volgden, afkomstig uit lagere en hogere
strata en met regelmatig-praktizerende ouders, namelijk 52,2% en 63,3%.
Voert men het beroep als testfactor in, dan blijft eenzelfde verschil bestaan:
70,4% en 81,7% .
Hieruit volgt als besluit, dat de sociale rang van herkomst — steeds bij regelmatig praktizerende ouders — een oorzakelijke factor is voor een verschillende
graad van geintegreerdheid bij hen die geen hogere studies deden, en dat hogere
studies de invloed van afkomst uit lagere strata elimineren.
Invloed van de socio-professionele rang
Er bestaat een statistisch zinvol verschil van 33,4% tussen het sociaal kader
6 Wanneer een relatie tussen twee verschijnselen bestaat, kan men controleren of deze
relatie zich handhaaft, wanneer er een ander verschijnsel tezamen mee gaat optreden. Er
bestaat b.v. een bepaalde relatie tussen de sociale rang van herkomst en de integratie in de
kerk. Wanneer men nu onderzoekt of deze relatie zich handhaaft, wanneer men de personen
in de verschillende sociale ranger van herkomst splitst volgens de studies die ze gedaan
hebben, en dan ziet of de relatie zich handhaaft tussen personen van een bepaalde sociale
rang van herkomst met een bepaald studieniveau aan de ene kant en het bereikt studieniveau aan de andere kant, dan noemt men do variabele 'studieniveau' de testfactor van de
oorspronkelijk vastgestelde relatie. Zie ook K. Dobbelaere, o.c., p. 347 - 348.

1114

A. Verdonk M.S.F.

en de bedienden aan de ene kant en de arbeiders en de zelfstandigen aan de
andere kant, in zake sterke geintegreerdheid in de kerk. Dit verschil blijft
bestaan, ook als we controleren naar het kerkelijk praktizeren van de ouders
(regelmatig / niet-regelmatig praktizerend) en de sociale rang van herkomst.
Een gevolgtrekking daaruit is dan ook, dat men door het behoren tot de categorie van het sociaal kader of bedienden een grotere kans heeft op sterke
integratie dan wanneer men zou behoren tot de categorie van arbeiders of
zelfstandigen, steeds in Belgie.
Op dezelfde wijze kan men besluiten, dat het onderzoek uitwijst, dat hogere
studies 'oorzaak' zijn van een hogere geintegreerdheid van de echtparen in de
kerk; dat bij sociale mobiliteit-in-opwaartse-richting de frequentie van de zondagsmispraktijk toeneemt bij deze sociaal mobielen en neigt naar die van de
sociale categorie waartoe ze gaan behoren.
Uit deze voorbeelden kan duidelijk geworden zijn, dat godsdienstig-kerkelijk
gedrag dikwijls veroorzaakt wordt7 door sociale determinanten; oorzaak dan
altijd verstaan als: wanneer een bepaald verschijnsel optreedt, volgt daar een
ander verschijnsel op en dit met een zekere noodzakelijkheid. De sociale determinanten hebben op zich geen enkele godsdienstige betekenis, maar komen ze
samen voor met godsdienstig gedrag, dan hebben ze invloed op dit gedrag.
En hier wordt het interessant voor het beleid, maar laten we dat nog even
uitstellen.
Men ziet aan deze voorbeelden, wat de godsdienstsociologie aan eigen object
kan hebben. Een uitputtende definitie van wat sociologie en godsdienstsociologie is en doet, is echter veel moeilijker inzichtelijk te maken. Het gaat om een
feeling voor een sociale determinant, die in alle maatschappelijk gedrag —
ook godsdienstig-kerkelijk-maatschappelijk gedrag — van mensen aanwezig is
en dit gedrag 'oorzakelijk' beinvloedt. Durkheim sprak van een sociale dwang
die de sociale feiten uitoefenen op de individuen. In de nota's bij de (niet uitgegeven) cursus van E. Leemans wordt sociologie gezien als: „de positieve studie
van het handelen, voorzover collectief-situationeel gebonden". Of ook: „Sociologie is de studie van het bestendig gestructureerd zijn van het handelen, gezien
als een collectieve betrokkenheid op een situatie, waarin: 1. de situatie geen
amorf geheel is van factoren of elementen; 2. in de collectieve betrokkenheid
op de situatie deze laatste wordt medebepaald. Colectief impliceert, dat de
'sociale actor' mede-definieert; 3. de situatie 'vorgepragt wordt door de evaluaties van anderen; 4. dat het sociologisch handelen uiteindelijk geconstrueerd
wordt in de spanningsverhouding van 'interne definiering en externe definiering' ". Interne definiering heeft te maken met de normen van een groep,
externe met de verwachtingen.
7 K. Dobbelaere, p. 347, drukt deze oorzakelijkheid in navolging van Hyman aldus uit:
„ . . . . pas wanneer de samenhang tussen een onderscheidende verklarende variabele en de
katholiciteit zich handhaaft onder de kontrole van elke denkbare andere variabele als testfaktor gebruikt, dat er een 'causale' relatie is tussen die verklarende variabele en de katholiciteit".
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Vruchtbaarheid van de godsdienstsociologische informatie voor het beleid
Als deze studie representatief is voor de Belgische (en Nederlandse) situatie,
kan het beleid er dan belangrijke of nuttige richtlijnen uit halen voor de
pastoraal? Een ding in ieder geval: de kerkelijke situatie van het onderzochte
gebied is voor de beleidsinstanties doorzichtiger geworden. Is er ook meer mee
te doen?
Uit de studie van Dobbelaere blijkt, dat hogere studies de kans verhogen tot
een hogere sociale rang. Dikwijls gaat er sociale mobiliteit mee gepaard. En
dan is de kans op sterke integratie in de katholieke kerk ook groot, althans in.
de Belgische samenleving. Het beleid zou derhalve de mensen kunnen stimuleren om hogere studies te doen, omdat daarmee een grotere kans op katholiciteit bestaat.
Een ander voorbeeld zien we bij de categorie van de zelfstandigen. Zij dalen
op de sociale ladder. Met deze daling gaat een rebellie gepaard tegen heel het
maatschappelijk systeem. De kerk is in dit maatschappelijk systeem geintegreerd. Vandaar ook rebellie tegen de kerk. Men ziet dan ook, dat het percentage zeer sterk en sterk geintegreerde katholieken bij de zelfstandigen statistisch
zinvol lager ligt dan bij de bedienden en het sociaal kader. Het beleid zal juist
deze categorie positief dienen te begeleiden, een sterke stimulus dienen te geven
om de negatieve factor (het sociaal status-verlies) te neutraliseren.
Een derde voorbeeld ziet men in de cijfers betreffende de integratie van de
arbeiders. Zij hebben met de zelfstandigen een zeer laag cijfer voor sterke
integratie. Dobbelaere geeft als verklaring, dat de arbeiders niet-geintegreerd
zijn, noch wat betreft cultuur in engere zin, noch inzake het accepteren van
bepaalde 'burgerlijke' opvattingen, waarden en normen, als: individuele zelfrealisatie, particulier eigendom, rationele kennis en algemene ontwikkeling,
burgerlijk fatsoen. In de kerk heersen nog dezelfde 'burgerlijke' culturele waarden: individuele zelfrealisering in de hemel, noodzaak van rationele kennis en
algemene ontwikkeling om de symboliek van de kerkelijke plechtigheden te
kunnen begrijpen, het koud formalisme van de kerkelijke liturgie — steeds
volgens de auteur. De arbeiders vertonen juist voor de informele en meer
emotionele praktijken een hogere graad van participatie dan de hogere strata.
Het beleid nu dient aandacht te hebben voor deze gegevens en te onderzoeken
op welke wijze het kan inspelen op de verschillende waarden, normen en
evaluaties van de onderscheiden categorieen. Wellicht verdient het aldus aanbeveling het uniform patroon van de liturgie los te laten. Ook een ander
beleidsprobleem komt ihier in zicht: het probleem nl. of de priester door zijn
hogere opleiding niet totaal geencultureerd is in de wereld van het sociaal
kader en de bedienden. Aangezien deze uitspraak het stadium van hypothese
nog niet voorbij is, schijnt het moeilijk om ,hier al iets zinnigs over te zeggen
vanuit de sociologie.
Uit deze voorbeelden kan men wellicht aanvoelen in welk opzicht sociologie in
het algemeen en godsdienstsociologie in het bijzonder nuttig kunnen zijn voor
het beleid. Er zijn echter twee gevaren, waardoor sociologie tenslotte nutteloos
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wordt voor het beleid. Gaat men van de sociologic als wetenschap een ogenblikkelijk rechtstreeks voordeel verwachten voor het beleid, dan dreigt het
gevaar van pragmatisme: een vorm van positivisme, dat tot waarheid verheft
'datgene wat het duet', wat de facto nuttig blijkt te zijn bij het handelen. De
sociologie als wetenschap zal dan tenslotte geen vruchten meer gaan afwerpen,
omdat ze de speelruimte mist voor creativiteit.
Een tweede gevaar is, dat de sociologie de sociale problemen achternahinkt.
Wright Mills en een reeks andere Amerikaanse sociologen hebben zich daar
reeds tegen verzet. Veel sociologie gaat aan de maatschappelijke problemen
voorbij door te vluchten in de 'verheven theorie' of door aan de oppervlakte
van de sociale problemen te blijven in een inhoudloos empiricisme. Zo zegt
Horowitz: „Sociology has an obligation, first and foremost, to reflect upon the
problems dealt with at the level they occur, and to provide the information
for social solutions to human problems"8. Zolang de sociologic tussen deze
twee extremen blijft, kan ze vruchtbaar zijn voor het beleid: ze biedt het beleid
een beter en omvangrijker beeld van reeds bekende feiten. Men moet namelijk
weten, ,.....dat een sociologisch onderzoek doorgaans weinig 'ontdekkingen'
bevat; wat men van een dergelijk onderzoek moet verwachten, is niet zozeer
kennis van nieuwe feiten, maar een beter beeld van de omvang (eventueel een
dieper inzicht in de gecompliceerdheid) van reeds bekende feiten" 9 . Sociologic
speelt sociale evaluaties door naar het beleid, evaluaties die zich vormen op
basis van en als gevolg van de situationeel gebonden interactie. Bovendien wijst
ze het beleid op niet onderkende (dus ook niet geevalueerde) gevolgen van
bepaalde vormen van maatschappelijk optreden.
Sociologic komt niet in de plaats van het beleid; evenmin vindt zij oplossingen
uit. „Voor de relevante sociale problemen zijn oplossingen potentieel tegenwoordig in de samenleving in de vorm van een vaag waardestreven of een
onbewust rechtsgevoel, verwikkeld in een conflictuele situatie of technisch nog
niet aanwendbaar of uitgewerkt .."10. Vanuit deze theoretische achtergrond is
het probleem, als zou de sociologic achter de feiten aanlopen, niet meer
relevant. Wanneer een maatschappelijke situatie zich wijzigt, zal een sociologisch onderzoek oog hebben voor sociale determinanten die de sociale veranderingen beinvloeden of verklaren. Maar ook dan zal de sociologie geen oplossingen bieden, slechts informatie over een in verandering verkerende maatschappelijke situatie.
Tenslotte is het de vraag of het niet nuttig zou zijn, wanneer er aparte mensen
zouden zijn die de wetenschappelijke conclusies om zouden zetten in beleidsadviezen. Het besproken proefschrift heeft zeker belangrijke gegevens voor het
beleid, maar deze zijn zo verweven in een moeilijk hanteerbaar bock, dat geen
enkele beleidsinstantie geacht kan worden het hele boek daarop te bestuderen.
8 I. L. Horowitz, The New Sociology, p. 20 - 21, aangehaald in nota's bij niet-uitgegeven
cursus van E. Leemans, p. 13.
9 J. Niezing, Functies der sociologie. Meppel, 1962, p. 95, aangehaald in nota's Leeman,
10 Nota's bij niet uitgegeven cursus E. Leemans, p. 25.
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Men dient een splitsing van functies to krijgen; er ontstaat dan een zuiver
wetenschappelijke sociologie en een toegepaste sociologic. Er zou in dat geval
een verder 'secularisation of knowledge' plaatsgrijpen, zoals Lipset en Smelser
die constateren: „A process of differentiation of the 'scientific aspects' of
sociology from its ethical and practical background". Men zou moeten komen
tot verschillende functies in het sociologisch bedrijf: de puur wetenschappelijke
functie en de op beleid afgestemde adviesfunctie. Dan wordt een verwijt van
die mensen „who incline towards political sensitivity and broad moral concerns, who see sociology becoming less problem oriented, less vital, less concerned, less committed, less historical, less humanistic, more sterile, and more
conservative politically . . . ." irrelevant11.
11 S. M. Lipset en N. Smelser, Change and Controversy in recent American Sociology,
G.J.S. XII, 1961, p. 41, aangehaald in nota's Leemans, p. 10.

Medemens en maatschappq bij Ruyslinck
Lieve Scheer

Een van de belangrijkste motieven in Ruyslincks werk is dat zijn personages
zich nergens opgenomen voelen in de menselijke gemeenschap. Er is geen warm
en verrijkend vervloeien tussen hen en de anderen. Integendeel: ze zijn meestal
door de gemeenschap verwaarloosd of in het defensief gedreven. Zij zijn miskende slachtoffers van een buitenwereld die hen hindert en kwetst. Wie dat
belangrijke element in Ruyslincks werk wil onderzoeken, moet er echter rekening mee houden dat deze auteur niet slechts een verteller maar ook een
betoger is. Nu eens steekt hij in de huid van personages die door de maatschappij uitgestoten zijn, dan weer is hij een dogmaticus die het verhaal hanteert in
functie van een aanklacht. Die tweevoudige schrijvershouding bemoeilijkt natuurlijk het zoeken naar de inspiratorische kernen van Ruyslincks proza, maar
misschien, als wij beide aspecten in ons onderzoek betrekken, zullen we
ontdekken hoe ze elkaar aanvullen.
In alle geval, zuiver narratief gezien is het zo dat de personages zelden contact
vinden met de buitenwereld. Zij zijn gelsoleerd in hun eigen bewustzijn. De
mechanische omgang met twee, drie lotgenoten openbaart ons niet veel van
hun innerlijk. Silvester en Margriet (De ontaarde slapers) gaan aan elkaar
voorbij; zij is te zeer gevangen in haar neurotische oorlogsangst en hij heeft
zich achter onverschilligheid en cynisme teruggetrokken. Cas en Noella (Het
dal van Hinnom) hebben evenmin een samenzijn kunnen uitbouwen: uit wederzijds meewaren of uit plichtsbetrachting blijven zij elkaars opperhuid beroeren,
terwiji ze naar binnen toe ieder even eenzaam hun onvoldaanheid uitproeven
en elkaar als een hindernis voelen op de weg naar de verloren illusie. an ogenblik schijnt er een geestelijke gemeenschap te zullen groeien tussen Noella en
de Rus Zapotin, maar op het moment zelf waarop ze elkaar misschien zullen
vinden, wordt Zapotin vermoord. De t.b.c.-patienten Jozef en Olga (Dicht bij
het water in De madonna met de buil) ontmoeten elkaar als lotgenoten, maar
wanneer de gekwelde Olga zich in zee wil verdrinken, kijkt Jozef gelaten toe
zonder in te grijpen. Tussen Waldo en Vera (Wierook en tranen) wordt een
echt samen-zijn en een samen-dragen van de moeilijkheden uitgesloten door
het verschil in leeftijd. De overige personages: Basile Jonas (Het reservaat),
Tobias Pylyser (De stemmer in De madonna met de buil), Hamilcar Milesco
(De pogrom, ibid.). het jongetje Bikkel (De sneeuwbui in De stille zomer), de
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magister (De heilige vingerkootjes in De madonna met de buil) zijn in de
confrontatie met de brutale werkelijkheden van het leven nog fundamenteler
eenzaaml.
Ruyslincks personages vinden dus geen communie; er is nergens voor hen een
ander die ze bescherming biedt of troost voor wat het leven aan donkerte meebrengt. Integendeel, telkens weer worden ze afgescheept met koude, achterdochtige of vijandige, harde, duistere en dreigende blikken, argwanend en boos.
Zij voelen zich miskend, ongewenst en onaangepast. De Rosebooms (DH)
worden uit hun appartement buitengekeken, Jozef en Olga (MB) zijn als t.b.c.ers niet welkom tussen de zonnebadende vakantiegangers; Stefan Pielek (GO)
krijgt overal een „maak dat je wegkomt" te horen, vluchteling Fink (PV) wordt
zowel door Russen als Amerikanen teruggestuurd naar het stukgebombardeerde niemandsland tussen de twee vijandelijke legers, en Basile Jonas (R) die het
gevoel heeft „alsof hij iedereen in de weg stond", wordt uit de maatschappij
geisoleerd. Aldus wordt de medemens in Ruyslincks oeuvre de naamloze vertegenwoordiger van een massa vol onverschilligheid, onbegrip en afstoting.
Tezelfdertijd begint de auteur te betogen en de als egocentrisch aangevoelde
kuddemensen aan te kiagen.
De 'haaien', de 'wolven', de 'wilde zwijnen' hebben slechts belangstelling als
hun ik-instincten aangesproken worden, hebzucht en begeerte, of de honger
naar sensatie. De auteur voelt in hen geen menselijke personen; naar de gewoonte van de karikaturist ziet en tekent hij hen als „spookachtige onwezenlijke schimmen" (GO, 98), als niets meer dan incarnaties van een bepaalde
drift. In het symbolisch verhaal dat Dokter Gruben aan Jonas vertelt, geeft
Ruyslinck eigenlijk de spiegel van zijn eigen werk. De drie personages door
wie de onschuldige jongedame achtereenvolgens beroofd, onteerd en afgewezen
wordt, zijn, zoals de hoofdfiguur ontdekt, niets anders dan gepersonifieerde
ondeugden, die een voor een het meisje overweldigen in haar bezittingen, haar
lichaam. en haar rechtmatige verwachtingen (R, 168). Die verpersoonlijkte
slechtheden, hebzucht, seksuele lust en hypocrisie keren voortdurend in Ruyslincks oeuvre terug, alleen moeten we er nog een paar personificaties aan toevoegen: sadisme, machtsmisbruik, corruptie, kwaadsprekerij en sensatiezucht.
Telkens zijn Ruyslincks hoofdfiguren slachtoffer, zij het van een 'wolfshond'
die een zweep als een 'adder' in de holte van zijn hand laat kronkelen, van
perslui die hen „als een meute" op de hielden zitten, of van saamgetroepte
nieuwsgierigen die „met aasgiergezichten en uitgerekte halzen" staan toe te
kijken.
Zoals men ziet heeft Ruyslinck een voorkeur voor beelden uit de wereld der
roofdieren: de gepersonifieerde driften worden overweldigers die hun weerloos
slachtoffer in zijn vrijheid aantasten. Het krioelt in dit oeuvre van nachtmerrie1 In het vervolg gebruik ik de volgende afkortingen: OS: De ontaarde slapers (1957); WT
Wierook en tranen (1958); MB: De madonna met de buil (1959); DH : Het dal van Hinnom (1961); SZ: De stille zomer (1962); R: Het reservaat (1964); PV: De paardevleeseters
(1965); GO: Golden Ophelia (1966). Van De ontaarde slapers heb ik de derde druk gebruikt; van de andere werken de eerste. Alle boeken zijn uitgegeven bij A. Manteau, Brussel.
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achtige scenes waarbij de hoofdfiguur belemmerd en beknot wordt of voorwerp wordt van dwang.
Op zuiver fysiek vlak stoten we telkens weer op verkrachtingen, gewelddadig
optreden, vastbinding, opsluiting, mishandeling of doodslag. Denk aan de verkrachting van Vera (WT), van het koekoeksmeisje Cynthia (SZ) en van Emmy
Tichel (GO), aan de rokkenjagers Jaspers (DH) en Drexeler (R), aan de
pogrom (MB), de moord op Mario (MB), op Zapotin (DH), de doodgeslagen
concessionaris en het vertrappelde grootmoedertje (GO), het verhaal van de
gelynchte ruimtevaarder. Crazy (SZ), of de wreedaardige afranseling van Pylyser (MB). In andere gevallen is het gewelddadig optreden der medemensen niet
zo wreedaardig usurperend, maar toch blijft het typisch dat het motief van de
fysieke dwang zo dikwijls terugkeert: zowel Cas (DH) als Basile Jonas (R)
worden opgesloten, het jongetje da Spicca wordt vastgebonden voor de operatie (DH), Bikkel wordt door vreesaanjagende mannen met zuurstofmaskers
vastgegrepen en naar een vrachtwagen meegenomen (SZ), de weerloze sandwichman wordt door een overmacht van tien gewapende politiemannen overvallen (SZ); ook dwangbuis, brandmerk, kuisheidsgordel komen ter sprake.
Op maatschappelijk vlak worden Ruyslincks personages in hun vrije zelfontplooiing beknot en gehinderd door wetteksten, verordeningen en formulieren,
dat „zielig geknoei met de menselijke persoonlijkheid" (DH, 46). Zijn afkeer
van de bureaucratie uit de auteur het sterkst in de karikaturale situaties van
Het reservaat, De stille zomer en Golden Ophelia. Basile Jonas (R) wordt door
de gevoelloze leden van de commissie en door de mensonterende psycho-technische tests „verwerkt tot dossier"; met zijn eigen kijk op de dingen en zijn
persoonlijke motieven houdt men geen rekening; men wil enkel 'feiten'. Doris
(SZ), die wil trouwen, krijgt op het gemeentehuis to horen dat ze als overleden
ingeschreven staat; een huwelijk is dus onmogelijk, wordt haar gezegd. De
sandwichman (SZ) wordt veroordeeld op grond van een wettekst van ....
Margareta van Parma. Stefan Pielek tenslotte moet een officiele toelating
krijgen tot zelfmoord, en is het formulier eenmaal ingevuld, dan kan hij zich
niet meer terugtrekken of hij wordt onverantwoordelijk verklaard en opgesloten (weer eens!); zijn conclusie is dan ook „dat je misschien wel aan de
greep van mensen kunt ontsnappen, maar niet aan de greep van een stuk
papier waarop je je handtekening hebt gezet. Gezegeld papier is machtiger dan
de loop van een geweer" (GO, 121).
Intussen worden diezelfde personages in hun priveleven geschonden door de
opdringerige nieuwsgierigheid en het kwaadsprekend geroddel van buren en
collega's, door de georganiseerde spionage van rechercheurs of de uitgebreide
inlichtingendienst van kerkelijke en wereldlijke hierarchie. Wederrechtelijk en
onontkoombaar dringen de anderen in het persoonlijk leven binnen. Denk aan
de achtervolgende nieuwsgierigheid van Jetje Boes (Het koekoeksmeisje in SZ),
het roddelende Kattevel (R) en de lasterende Judith Floers (DH), aan de
hongerige gezichten van de op sensatie beluste massa (DH bijvoorbeeld); aan
de cartotheek van de Reukloze (DH), aan de opsporingsbrigade, de verborgen
microfoon en de nietsontziende beroepsnieuwsgierigheid van de commissie-
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leden in Het Reservaat: „De acteurs verhieven hun pathetische stemmen,
braken de graven van zijn moeder en vader open, drongen zijn verleden binnen
als een obscuur huis, forceerden de deur van zijn slaapkamer, haalden er alles
overhoop, vonden er dingen die er nooit hadden gelegen, renden door de muffe
kamers van zijn verbeelding, trokken monsters van zijn gevoelsleven en sloegen
hem om de oren met alle mogelijke verdrongen complexen die sedert Freud
aan bod waren gekomen" (R, 155). Het meest schendend van al is in dit verband wel de inrichting van Paalberg tot een soort menselijk museum waar
uitstervende types in afzonderlijke kamertjes geplaatst worden met wetenschappelijke classificering op de deur en een kijkraampje, waardoor de nieuwsgierige
bezoekers en geleerden de ondergebrachte specimina kunnen observeren, tot ze
na hun dood opgezet worden en in glazen uitstalkasten tentoongesteld.
Verder ontneemt de maatschappij aan de Ruyslinckiaanse slachtoffers het
recht op een eigen persoonlijkheid: het recht om zelf verantwoordelijk te zijn,
om een eigen waardenwereld op te bouwen, om een eigen houding aan te
nemen, om een mening te vormen en voor de gevonden waarheid te getuigen.
Altijd weer denkt de auteur karikaturale beelden van bedreiging der individuele rechten ult. Typisch is de scene waarin dominee Fink (De corridor in PV)
door de Sovjetcommissaris beschuldigd wordt omdat hij zijn monogram op
zijn zakdoek heeft staan, wat in strijd is met de collectivistische beginselen van
de staat. In Het reservaat heeft de staat een verboden-lectuurlijst opgesteld;
onuitgezuiverde uitgaven van Europese meesterwerken worden dadelijk in
beslag genomen. In dezelfde roman wordt Martha Simons door Drexeler niet
alleen tot de rol van lustobject gedwongen, zij moet ook al het persoonlijke,
gevoelvolle en poetische in zich onderdrukken en zich laten kneden tot een
„aankomende dame van de wereld met hygienische en efficiente opvattingen".
En Basile Jonas wordt uitgestoten en geinterneerd omdat hij als gevoelig wezen
een witte olifant is in de grijze kudde 'utipromensen'.
Vanuit deze angst om als geestelijk wezen beknot en geforceerd te worden is
Ruyslincks felle afkeer van de massamedia te begrijpen. Telkens weer betrekt
hij deze in zijn werk en laat ze er een lawaaierige en vervlakkende rol vervullen. Opdringerige reclameaffiches verstoren de rust en beletten het nadenken,
luidsprekers schetteren hun zielloze nonsens over een opgewonden menigte
kuddedieren, draagbare 'kwebbelkastjes' kweken verslaafde en afgestompte
wezens zonder ziel, concurrerende machtsblokken schreeuwen hun holle slogans met megafoons over een uitgebloed Europa, terwiji een tendentieuze
berichtgeving de uitlatingen van het individu misbruikt en de feiten vervalst
(De petitie en De Corridor in PV). Bij zichzelf aanwezig zijn of zich uiten

wordt eenvoudigweg onmogelijk. De 'witte olifanten', de mensen van de
'achterhoede', de weinigen die nog persoonlijk zijn, moeten in het rijtje lopen
op de maat van die technische middelen. Dat is een laatste manier waarop ze
slachtoffer worden van een overmacht.
Overziet men de verschillende manieren waarop Ruyslincks personages aan
dwang onderworpen zijn, dan valt het op dat verzet haast telkens onmogelijk
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en zinloos is. Voor Martha Simons (R) biedt de hele wereld geen mogelijkheid
om aan Drexelers opdringerige en agressieve attenties te ontsnappen. Tobias
Pylyser (MB) komt terecht in een groep 'monsterachtige wezens' en de sadist
die zich aan hem zal vergrijpen, is „een reusachtige schonkige kerel met stiereschoften en armen als slagbomen". Hamilcar Milesco (MB) is het opgejaagde
slachtoffer van een georganiseerde uitroeiingsmanoeuvre, Emmy's grootmoeder (GO) wordt onder de voet gelopen „door het verschrikkelijk geweld van
uitzinnige losgebroken mensen", een 'kudde buffels' en 'wilde beesten'. Telkens
weer valt het op dat de aanvaller vergroot en ontpersoonlijkt wordt, dat Ruyslincks personages zich niet zozeer benadeeld en bekneld voelen door concrete
individuen, maar door robotten zonder gezicht die een onaantastbare macht
vertegenwoordigen: lichaamsmacht, geldmacht, kuddemacht, politiemacht, kerkelijke hierarchic. Het onschuldige slachtoffer staat als enkeling tegenover een
groep, een systeem, een onwrikbaar wetboek, rechterlijke, militaire of politieke
autoriteiten of een welvertakte upperclass, die alle sleutelposities in handen
heeft. Men hoeft geen psycholoog te zijn om te raden dat achter zulke naamloze en verabsoluteerde machtsinstanties een conflictueel beleefd ouderbeeld
(vooral vaderbeeld) schuil kan gaan, temeer als men merkt dat er correlatief
met de macht van de tegenstander in Ruyslincks figuren herhaaldelijk schuldgevoelens verschijnen (b.v. GO, 58 en R, 15). Ook het gebruik van de hoofdletter en de kwalificatie 'heilig', d.i. onaantastbaar, wijst in die richting. (Cfr. de
staat als 'Heilig Monster' in Het reservaat en de 'heilige' politic in De stille
zomer, p. 85, en Golden Ophelia, p. 5). Het heeft echter geen zin, op zoek te
gaan naar de concrete vormen van een beleving die Ruyslinck zeif uit zijn
werk weert. Laten we liever verder beschrijven wat we wel te zien krijgen,
welke houding zijn personages aannemen tegenover die 'massa', die 'ze', die
'staat', die 'schijnbeschaving', die 'cultuur' in ontbinding, die als frustrerend en
traumatiserend aangevoeld wordt, en die dus al dan niet de mythische vergroting kan zijn van een fundamentele eerste Frustrator.
Een eerste belangrijk motief is dan de onvoldaanheid en van daaruit de behoefte om zich te verheffen en ergens als een vogel in de vlucht de oorspronkelijke weelde van een vrij bewegen en een vloeiend bevredigd-zijn terug te
vinden. Zowel Silvester (OS) als Cas en Noella (DH), Stefan Pielek (GO) en
Waldo (WT) voelen de behoefte om op te stijgen uit „de eindeloze gewelfde
donkerte" van dit Leven, uit „het rumoer en de vuiligheid". En volgens de
sandwichman (SZ) waren de vogels „de verlengstukken van ons ingeschapen
verlangen naar de onbestemde verte, naar de wolken en de hemel achter de
wolken en de tere glimlach van de hoeri's in de hemel" (SZ, 36).
Tegenover de mensengemeenschap die op de aarde woont, voelen Ruyslincks
personages onverschilligheid, weerzin en afkeer. De wereld 'stinkt', menen zij;
hij is 'een vuilhoop', die „steeds maar lelijker wordt", „een grote stinkende
kattebak, waarin de groten hun gevoeg doen en die de kleinen moeten uitboenen". Vol tegenzin en desillusie wenden zij zich af. Stefan Pielek (GO) wil zelfmoord plegen. De bohemien Frankie (SZ) leeft aan de rand van de maatschappij, die hij beschouwt met „verbazing, vermengd met een vleugje droefheid".
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De ontaarde slapers trekken zich terug in hun afgelegen huis; wat er in de
wereld woelt en beweegt, laat hen onverschillig. Silvester is „afkerig (. . . .) van
de grote bestierlijke en maatschappelijke ordening" (het plechtige 'bestierlijke'
vergroot de afstand tegenover de als onpersoonlijk aangevoelde machtsinstellingen). Hij is „het schaap dat de kudde verlaten had, omdat het de gedachte
niet verdroeg te moeten geschoren en gebrandmerkt worden". Als verstokte
individualist kan hij niet verdragen dat de beambte hem een aanmerking maakt
over zijn steunkaart, en hij wordt wrevelig wanneer gedienstige mensen hem bij
de arm nemen om hem iets mee te delen.
Ruyslincks personages willen niets te maken hebben met de collectiviteit. Als
het vermoeden in hen opkomt „een nummer in de rij te zijn" draait hun het
hart in het lijf om van afschuw (DH, 250). Wanneer zij 's morgens ontwaken,
hindert hen de gedachte dat op datzelfde ogenblik in de omringende stad
duizenden medemensen zich uitrekken, met het slaapkwijl in de mondhoeken
(DH). Met anderen in een lift samenzijn is een vieselijke beproeving (SZ, 32).
Vol weerzin bekijken zij het stapeltje tijdschriften in het wachtkamertje van een
dokter, „de vunze, beduimelde druksels, waar een paar honderd hoesters en
fluimers zijn bacillen over uitgeblazen had" (PV, 84). Of met grimmige ironie
wordt beschreven hoe een gestadige stoet van mannen achter een schutsel verdwijnt om er allemaal hetzelfde te doen en al friemelend aan hun broek terug
te komen (GO, 77, 80).
Zoals blijkt, is de afkeer van het samenzijn met een ander voor een deel een
afkeer van diens lichamelijkheid, die telkens weer in haar mismaakte trekken
en lelijkheden afgetakeld wordt. Dat blijft zo in de zeldzame episodes waar
Ruyslinck seksuele toenadering laat gebeuren. Haast telkens is de beleving
vermengd met weerzin tegenover de lichamelijkheid van de partner.
De negatieve houding tegenover medemens en maatschappij gaat echter meestal veel verder dan onverschilligheid en afkeer. Er is in Ruyslincks werk een
belangrijke trek van agressiviteit en misantropie. Silvester (OS) neemt revanche
voor elk toevallig contact waar hij toe gedwongen wordt, door iedereen in
stilte te misprijzen en schimpende bijnamen te geven, door zich onhebbelijk te
gedragen, dwaas te antwoorden en leugens te verkopen. Hij mag zich dat permitteren, want hij hangt van niemand af: „Wie nooit iets krijgt, heeft dan ook
het recht om te vloeken en weerspannig te zijn en openlijk te zeggen wat hij
meent".
Het kenmerkende is dat het betogende element in Ruyslincks werk geleidelijk
nadrukkelijker wordt naargelang de hoofdpersoon niet in de mogelijkheid is
om zijn agressieve wereldhaat uit te leven. Cas Roseboom (DH) kan zich niet
rancuneus gedragen; hij kan de maatschappij niet ontvluchten en zijn weerzin niet uitspuwen, want hij is aan alle kanten van haar afhankelijk. De auteur
wil zich daar echter niet bij neerleggen; hij dringt zich uit het verhaal naar
voren om in een zogenaamde 'opdracht' voor deze verdrukte, die zich niet kan
verdedigen, recht op te eisen. Jets dergelijks, maar nog sterker, gebeurt in Het
reservaat. Als Basile Jonas in zijn laatste vrijheden aangetast wordt en er voor
hem geen mogelijkheid is tot vluchten of revanche nemen, komt de auteur
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bezwerend van achter de roman te voorschijn en hij maakt er een betoog van
door in het motto een rechtstreekse aanval te richten op de Westerse beschaving. Deze tussenkomst van de auteur ontneemt Basile Jonas als romanfiguur
zijn zelfstandigheid: het verhaal wordt voor een deel een pamflet en de hoofdfiguur een spreekbuis.
Men kan zich afvragen waarom die maatschappij-kritiek van Ruyslinck zo
geladen is geweest, des te geladener naarmate de hoofdfiguur weerlozer was.
Wie over dat probleem nadenkt, ontdekt dat het misprijzen en de agressieve
wereldhaat in Ruyslincks werk waarschijnlijke reacties zijn op een veel fundamenteler aanvoeling: nameloze angst. Af en toe springt die in het oeuvre
duidelijk naar voren. Lees De stemmer en De pogrom (MB), De sneeuwbui
(SZ), de nachtmerrie van Noella (DH), de vlucht van Jonas (R): telkens is
er de ontzettende angst om door de medemens gekwetst en verkracht te worden, of door de „onveilige buitenwereld" (DH, 79 en 386), dat „blinde en
onverzadigbare monster" (DH, 70) overrompeld en te schande gemaakt te
worden, vastgebonden, ingekapseld en gedood. Tegen deze angst is geen verdediging; hij is zo sterk, dat hij de ganse persoonlijkheid verlamt. Als Bikkel
in De sneeuwbui door de mannen met zuurstofmaskers vastgegrepen wordt,
kon hij „niets zeggen en niets doen, hij kon zelfs niet meer nadenken". Eenzelfde verstening in De stemmer: „Het was als een nachtmerrie, wanneer men
zich wil oprichten om een dodelijke bedreiging te ontvluchten en daar niet in
slaagt, door een lichamelijke verstarring en een gevoel van onmacht tot onbeweeglijkheid veroordeeld".
Hoe belangrijk dit thema van de angst is, wordt duidelijk als we het laatste
boek van Ruyslinck, Golden Ophelia, lezen. De hoofdfiguur Stefan Pielek is
noch onverschillig, noch agressief; hij is naar buiten toe wat hij ook van binnen
is: zachtaardig, schuw en uitermate kwetsbaar. En nu de auteur niet langer
tussenbeide komt om de weerloosheid van zijn personage te wreken met agressiviteit, ontdekken we als centrale beleving: angst. Pielek is bang voor de
onberekenbare, egoistische, door hun driften meegesleurde anderen. In geen
enkel verhaal van Ruyslinck verschijnt dat motief zo dikwijls als hier, maar het
is geen nachtmerrieachtige paniek meer, het is een emotie die men kan overzien.
En nu de angst zo omgrensbaar geworden is dat men ermee kan leven, wordt
het probleem van het kwaad in medemens en maatschappij heel anders aangevat. De auteur treedt niet langer op als wrekende en vermaledijdende onheilsprofeet. „U bent een domoor", zegt hij via de Zuster van de Pels tot Pielek,
die het probleem van het menselijk tekort niet begrijpt, „een vriendelijke,
vreedzame, zachtaardige, eerlijke domoor", die niet weet dat „de wereld niets
anders is dan een dievenrot". En Pielek buigt beschaamd en vol beklemming
het hoofd omdat hij ergens inziet dat ze gelijk heeft en toch niet weet hoe hij
met zulk een inzicht kan leven. Nu eens wil hij zelfmoord plegen, dan weer zou
hij opnieuw kind willen zijn en op 't einde van het boek slaat hij op de vlucht,
maar Ruyslinck last gebeuren. Hij komt niet tussenbeide om een helpende
hand uit te steken of als wreker op te treden.
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Wellicht omdat de angst verminderd is, kan hij zijn alter ego, de kwetsbare,
kinderlijk-zachte Pielek op onze aarde zijn weg laten gaan. Het is waar: Golden Ophelia bevat nog sterk satirische delen. Pielek heeft zijn plaats nog lang
niet gevonden in „een wereld die geregeerd werd door steilorige humeurige
volwassenen — volwassenen die een andere taal spraken, andere gewoonten
hadden, andere gerechten aten" (het feit dat hij een vreemdeling is, van Poolse
afkomst, heeft natuurlijk symboolwaarde). Maar misschien, nu de angst is
ingedijkt en de rancune weggevallen, en nu Pielek als eerste in dit reeds uitgebreide oeuvre een echte geliefde heeft gevonden, zullen de personages van
Ruyslinck langzaam gewend raken aan onze wereld en zullen voor hen de
kleine mismaakte beperkte schepselen die hen omringen, geleidelijk aan ziel
krijgen, menselijker worden.

Heinrich Boils 'Ende einer Dienstfahrt'
Freddy Priem

Vanaf Der Zug war piinktlich (1949) tot en met Ansichten eines Clowns (1963)
vertoont het gehele werk van Heinrich Boll een treffende continuiteit en een
duidelijke evolutie. De figuren die erin optreden, gelijken op elkaar: de vereenzaamde, verbitterde man staat in een liefdeloze wereld en wordt, door de zee
van de samenleving opgeslorpt, een eiland. Bevrijdend werkt alleen de liefde
van de schijnbaar hulpeloze vrouw. Het onderdrukken van de vrijheid en waardigheid in de oorlogsjaren hebben Bolls figuren ertoe gebracht uit alle macht
partij te kiezen tegenover de wereld waarvan zij als sociale en religieuze individuen hoe dan ook deel uitmaken. Zij blijven outsiders. Der Zug war piinktlich
en de bundel kortverhalen Wanderer, kommst du nach Spa .... (1950) stelden
de angstige vraag van de verlaten mens naar een laatste greintje menselijkheid.
Wo warst du, Adam? (1951) en Haus ohne Hr ter (1954) lieten zien hoe de
mens zijn verantwoordelijkheid ontvlucht in een fictief alibi voor God en
medemens. In de werken waarin de oorlog op de achtergrond is geraakt,
verscherpte Boll nog het thema van de machteloze, rebellerende, existentieel
bedreigde en manende 'zonderling'. Und sagte kein einziges Wort (1953) is
bevolkt met introverte en lijdzaam toeziende figuren, die lijden aan de huichelarij van een uitgehold christendom of een chauvinistisch sociaal-politiek systeem. Het hoogtepunt van deze problematiek wordt bereikt in Ansichten eines
Clowns.

Boll provoceert om te ontmaskeren. Onophoudelijk beukt hij tegen de hoge
muren van een versterkt bolwerk. Steeds is hij op zoek naar de liefde als
fundament voor een humanere wereld. De trouw aan dit ethisch standpunt
vereist moed. Toen hem in september 1966 de Italiaanse Premio Calabria werd
toegekend, werd naast de originaliteit en de kritische kracht van zijn werk,
juist deze sterk uitgesproken morele bekommernis geeerd. Doch niet altijd
heeft de kunstenaar het gehaald op de moralisator. Soms krijgt men de indruk
dat zijn boodschap aannemelijker, ja artistieker geformuleerd wordt in sommige van zijn essays en toespraken, zoals in Brief an einen jungen Katholiken
of in de tegenhanger hiervan, Brief an einen jungen Nicht-Katholiken', in Die
Sprache als Hort der Freiheit of in Ltimmer and Wolfe. Een stilistisch geslaagd
essay maakt echter het verlies van een literaire creatie niet goed. In plaats van
1 Een Nederlandse vertaling hiervan is verschenen in Streven, december 1966, pp. 253 - 261.
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een aanval in een snedig pamflet (wat sommige Duitse critici betreurden)
schreef Boll Ansichten eines Clowns. Voor het eerst koos hij hier een nietkatholieke hoofdfiguur, Hans Schnier, een moderne harlekijn, voor wie het
schimpen op de schijnheilige samenleving waarin hij terecht komt door zijn
huwelijk met de katholieke Marie Derkum, de enige manier is om contact te
houden met de wereld die hem uitstoot. De roman werd door de enen verguisd,
door de anderen al te kritiekloos geloofd. Met Entfernung von der Truppe
(1964) sukkelde B011 in een literaire impasse. Ondanks de vertrouwde thematiek van de bewustgeworden rebel en de pogingen van enkele critici om van
daaruit Wills compositorisch onvermogen te verdoezelen of te rechtvaardigen,
bleef deze deserteurskroniek door collage en fragmentarisme een zwak stuk
proza, dat hoogstens als een cahier voor vingeroefeningen kan worden beschouwd. B011 behield de pathologe aanklager, wilde de weg naar de humor
via de satire inslaan, maar vond niet de gepaste stijl.
Zijn Frankfurter Vorlesungen van 1964 zijn in dit opzicht programmatisch:
„Die Gesellschaft, asthetisch und moralisch verwirrt, lasst sich (...) so leicht
nicht von uns zum Narren halten, sondern zum Narren machen, es fehit ihr an
Grosse (...), und deshaib findet der Autor den grossen Gegenstand seines
Humors nur bei dem von ihr fur Abfall Erkarten oder abfallig Behandelten,
bei dem (...), der nicht zu dieser grossen Gesellschaft gehiire' 2. Vroeger had
B011 echter reeds enkele kleinere, niet onbelangrijke composities in die satirische toonaard geschreven en in zijn grotere werken was het verwijt steeds
grimmiger geworden. Het citaat uit Frankfurter Vorlesungen laat echter Bolls
besef doorschemeren dat een doordrijven van een gelsoleerde grensfiguur het
bij de lezer niet meer zou doen. Onhoudbaar bleek ook het subjectieve ik-vertellersstandpunt. Boll was zich aan het doodschrijven in een richting zonder
uitkomst. De van elke humor gespeende toon voerde de clown van Ansichten
regelrecht naar de zelfvernietiging.
In het voor B011 belangrijke jaar 1964 heeft hij te Frankfurt beweerd dat hij
nauwelijks aan een rijpworden van zijn generatie kon geloven. Des te verheugender is het in de humoristisch geconcipieerde novelle Ende einer Dienstfahrt3
een kennelijk rijper, bezadigder (of listiger?) epicus aan het woord te horen.
B011 vertelt hier het verhaal van twee vrolijke Rijnlanders, die terechtstaan
voor een nogal zonderlinge brandstichting. In onzeglijke apathie en wrevel slijt
Georg Gruhl zijn legerdienst, waartegen hij de gewetensbezwaren niet heeft
kunnen inbrengen die zijn dorpspastoor hem had gesuggereerd. Op een van
zijn zinloze, kilometervretende dienstritten is hij op het idee gekomen de
militaire jeep naar huis te rijden in Huskirchen, daar zijn vader-weduwnaar
Johann op te laden, en te deserteren (later blijkt de legeroverheid tot de slotsom te zijn gekomen dat de jonge Gruhl op de dag van de 'sabotage' reeds
2 H. Boll, Frankfurter Vorlesungen, Kiepenheuer & Witsch, Köln Berlin, 1966, p. 107.
3 H. B011, Ende einer Dienstfahrt, Kiepenheuer & Witsch, KOln - Berlin, 1966, 252 pp.,
16,80 DM. - De citaten verwijzen naar de Nederlandse vertaling, die onder de titel Einde
van een dienstrit in 1966 te Amsterdam bij Elsevier verschenen is.
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moest zijn afgezwaaid). De twee antimilitaristische en spitsvondige Gruhls
parkeren de auto langs een landelijke weg, overgieten hem met benzine en
steken hem in brand. Om hun prive happening volledig te maken, voeren zij
rond de knetterende wagen een vreugdedans uit en leiden de Bundeswehr
onder pijpengetrommel en het zingen van de litanie van alle heiligen ten grave.
Het avontuur eindigt in de gevangenis van het stadje Birglar. Op het ogenblik
dat het boek begint, heeft rechter Stollfuss het proces geopend waaraan op last
van een anonieme volksvertegenwoordiger geen publiciteit mag worden gegeven.
Even onverklaarbaar als de wandaad van de Gruhls is de uitspraak van het
gerecht: tot hun eigen niet geringe verbazing en tot opluchting van Grellber
('de man achter de schermen', een niet nader geIdentificeerde invloedrijke
politicus), gaan de beklaagden vrijuit.
Compositorisch treffen we in Ende einer Dienstfahrt een geevolueerde verteltechniek aan. In zijn eerste, formeel nooit meer overtroffen novelle, Der Zug
war piinktlich, gebruikte Boll als vertel- en constructieprincipe de monoloog.
Nog constructivistischer werd deze aangewend in Und sagte kein einziges
Wort. Niet minder dan elf van de dertien hoofdstukken van Billard urn halb
zehn (1959) bestaan uit monologen. Hetzelfde zien we in Ansichten eines
Clowns, gedeeltelijk ook in Entfernung von der Truppe, in verschillende kortverhalen en luisterspelen. In Ende einer Dienstfahrt nu verlaat Boll resoluut de
monoloog, het wanhopig ik-bericht en de isolerende reflexie. Nog steeds vereenzelvigt hij zich met zijn hoofdfiguren, maar nu verbergt hij zich achter de
meer objectieve vertelprocedes van de traditionele novelle. Deze veranderde
verteltechniek is relevant voor het zin-zoekende standpunt van de verteller.
Bij een op leven en dood strijdende monologiserende ik-verteller is humor uitgesloten; de schijnbaar objectieve verhaaltechniek (het belichten van eenzelfde
feit, handeling of probleem vanuit verschillende hoeken) biedt vele mogelijkheden om de aanval op de gecodificeerde maatschappij niet minder verbeten en
doeltreffend, maar aannemelijker te maken.
Het inleidende deel typeert vooral het pittoreske Molise milieu, waarin de lezer
een tijdlang zal moeten verwijlen. De twee aanvangsparagrafen anticiperen het
hele verhaal: „Voor het kantongerecht in Birglar vond in de vroege herfst van
het vorige jaar een proces plaats, over welks verloop slechts weinig tot de
openbaarheid doordrong" (5). Daarop volgt de geforceerde uitspraak, de verdachte tegemoetkomendheid van de staatsmacht en het gekonkel om Brehsel
— de gelegenheidsjournalist van een lokaal liberaal dagblad — uit de gerechtzaal te houden. Het verloop en de uitkomst van het verhaal zijn de lezer dus
van meet of aan bekend. De auteur neemt aldus de last op zich, door de relatieve originaliteit van zijn gekozen formeel gezichtspunt de lezer deze reeds
bekende wereld met 'nieuwe' ogen te doen bekijken. De novelle (de roman) is
„une creation qui se sert d'un recit pour exprimer autre chose" 4. In hoever Boll
in zijn opzet geslaagd is, moge blijken uit een nadere analyse.
Lokaal en temporeel is Beals novelle makkelijk te situeren. Eens te meer is het
'theatrum munch' een stadje aan de Linkerrijn, waar iedereen iedereen kent.
4 R. M. Alberes, Histoire du roman moderne. p. 441.
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De aanvankelijk vage tijdsaanduiding, „vroege herfst van het vorige jaar",
wordt gaandeweg geconcretiseerd (64, 166). Zo kan de lezer reconstrueren.
Uit de mond van enkele ooggetuigen en twee snel weer verdwijnende psychiaters vangt hij flarden op van wat er op een warme junidag van het jaar 1965
moet zijn gebeurd. Het sfeerscheppende eerste hoofdstuk dient verder om de
Gruhls in een sympathiek daglicht te stellen, een begin te maken met de kritiek
op de 'bundesrepublikanische' toestanden, en niet in het minst om de openbare
aanklager, dr. Kugl-Egger (voor wie de staat een model van rechtvaardigheid
is) onopvallend te ridiculiseren.
In de eerste regels van het tweede kapittel herinnert de verborgen verteller
opnieuw aan de 'erzahlte Zeit' en wordt de achtergrond van het proces verder
uit de doeken gedaan. We verlaten de gerechtzaal. Uit een telefoongesprek van
Bergnolte, de toekomstige opvolger van rechter Stollfuss, met de politicus
Grellber vangen we op: „het gaat een beetje langzaam, maar goed, wat u goed
vindt, bedoel ik. (...) Geen pers, het gebruikelijke pittoreske koloriet dat onze
brave Stollfuss zowel plezier doet als last bezorgt. Om kort te gaan: geen
gevaar! (...) Een kleine, beleefde terechtwijzing zou hem (de openbare aanklager) geen kwaad doen. Niet omdat hij ongelijk heeft, maar omdat hij teveel
politieke, of liever staatsrechtelijke punten aanroert en dat moet vermeden
worden" (cursivering F.P., 62). We vernemen dat Gruhl jr. een intieme verhouding heeft met de dochter van het plaatselijke hotel-restaurant 'Duhr-terras';
Gruhl sr. schijnt een liaison te hebben gehad met een barhoudster. Vooral
echter wordt een begin gemaakt met een grondige sociaal-psychologische typering van de opgeroepen mensen in het getuigenzaaltje, waarna we terugkeren
naar het slot van het eerste hoofdstuk: de zitting wordt geschorst. Alleen in de
gesprekken van aanklager en verdediger wordt de draad van het proces doorgetrokken. Hun vrouwen gaan samen dineren; onderweg ontpopt de vrouw
van de advocaat zich als een opdringerige avantgardistische katholieke vrouw,
die boordevol initiatieven steekt en het over de pil, de vrijheid en de opvoeding
heeft. Zij herinnert aan de debatzieke vrouwen uit Haus ohne Miter en vooral
aan Marie Derkum uit Ansichten eines Clowns. Een andere vrouw, Agnes
Hall, beraamt, thuis gekomen, iets geniaals: ze klapt het klavier open, speelt
een Beethoven-sonate en krijgt de zotste invallen, „zij zou (Gruhl) het geld
geven om de auto te betalen waarmee hij het enige had gedaan wat je met
militaire wagens kon doen: in brand steken" (102). Zij maakt zich vrolijk over
„alle domkoppen ter wereld, die de wetten gehoorzaamden". Haar vermogen
schenkt ze bij testament aan de oude Gruhl. Zo zullen de Gruhls hun happening ieder jaar kunnen hernieuwen. „Vreemd, vreemd", zegt de verteller,
„hoeveel boosheid, schoonheid en sierlijkheid — en hoeveel van dat gevoel dat
liefde heette; elk jaar een brandende fakkel, een vuurmis voor de heilige
Agnes, schutspatrones van de verloofden" (104).
Twee dingen vallen hier op. In de eerste plaats Bolls voorliefde voor associaties
in de naamgeving. In de litanie waren de brandstichters just aan de heilige
Agnes geraakt en Agnes Hall gaat door als de eeuwige verloofde; elders in het
boek lezen we dat de communisten hun samenkomsten op het feest van St.-
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Thomas zullen houden, de liberalen op St.-Barbara. Bovendien duikt hier het
louterende muziekmotief op. In Der Zug war piinktlich was er een scene waar
de Duitse soldaat Andreas de Poolse partisane en muziekstudente Olina een
stuk klaviermuziek voorspeelde (ook daar een sonate van Beethoven) en meteen
het perspectief opende voor het verdere verloop van de novelle. Uit een onverklaarbare liefde voor de Duitser helpt Olina hem deserteren. In Agnes Halls
villa keert dit alles terug.
De gang van de novelle wordt echter vertraagd door een tussengeschoven
pareltje van beschrijvingskunst: bij Stollfuss vernemen we de richtlijnen 'van
hogerhand' om met het proces gauw gedaan te maken, de in het vooruitzicht
gestelde onderscheiding ter gelegenheid van zijn pensioen, maar vooral worden
we geconfronteerd met zijn kinderloos gebleven huwelijk (110 - 116). Dan richt
Boll zijn camera opnieuw op het 'Duhr-terras'. Iedereen staat op het punt naar
de gerechtzaal terug te keren voor de namiddagzitting, en Boll gebruikt deze
fase om twintig bladzijden lang de kleinsteedse wereld van Birglar, het stadje
waar het proces plaats heeft, dik in de verf te zetten. Het gevaar dreigt dat het
centrum uit het oog wordt verloren en dat het episodische het haalt op het
structurele. Een voorbeeld moge volstaan: het gesprek van pastoor Kolb met
de Iibersinnliche' weduwe Wermelskirchen, die begrip zoekt voor een gefrustreerde liefde sinds haar man uit haar jong leven is weggerukt. „Soep en koffie
werden koud (...). Mevrouw Frohn begreep onmiddellijk dat zich hier iets
buitengewoons had afgespeeld. 'Daar zat hij', vertelde ze later, 'en hield haar
hand vast zoals verliefde paartjes in de bioscoop elkaars hand vasthouden, hij
hield die verschrikkelijk mooie handen vast en geen van beiden hadden ze de
soep of de koffie ook maar aangeraakt' " (123). Het citaat komt uit de kaleidoskopische nevenbeschrijving, maar structureel is het in zoverre van belang,
dat het weer eens het objectieve gezichtspunt van de verteller-kronikeur onderstreept. Niet minder dan twintig maal keert het zinnetje „vertelde hij (zij) later"
in de novelle terug: de indruk moet gewekt worden dat de verteller een gehoord
en willekeurig geordend feitenmateriaal weergeeft.
Rond half drie begint eindelijk de namiddagzitting en tevens het derde deel
van de novelle. De sfeer is omgeslagen, zelfs bij de openbare aanklager, die nu
een glimlach om de lippen heeft. De onverschilligheid bij vader Gruhl is geweken voor een frivole 'Heiterkeit' — hij heeft intussen vernomen dat zijn zoon
straks in het huwelijk zal treden — en zo wordt het hele proces tot een nietszeggende bijzaak herleid. Na verschillende intermezzi kruipt het proces traag
vooruit, en het hoogtepunt van de novelle komt wat laat. Hier inderdaad
wordt alles opnieuw geconcentreerd rond de Gruhl-affaire en het verhoor van
de bijzonderste getuigen. Pastoor Kolb — „hij (wist) dat er veel dingen op deze
wereld waren die hem pijn deden, maar dat hij van de staat geen leniging van
zijn pijn verwachtte" (135) — en de economist en privaatdocent dr. Gratin —
voor wie Gruhl sr. het slachtoffer „van een genade- en meedogenloos (...)
proces" is geworden (144) — lezen de publieke macht de les: niet de beklaagden, maar de openbare aanklagers staan hier terecht. Van sterk komische
kracht getuigen de verklaringen van 'modelsoldaat' Kottke en de uiteenzetting
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van kunstcriticus Prof. Buren, die de happening tot een regelrecht kunstexperiment in 6-dimensionele grootte opdrijft: de verbrande jeep wordt pop-art en
het leger zal restitutie moeten doen!
Het korte vierde deel is tragi-komisch. De vertegenwoordiger van het openbaar
ministerie wil zijn ambt neerleggen: er wordt met hem gesold (190). Hij krijgt
een hartaanval, maar weet zich na een korte pauze te herpakken. Het pleidooi
van de advocaat is overbodig geworden. De verteller springt enkele dagen
over. De lezer verneemt de uitspraak: vader en zoon Gruhl worden vrijgesproken.
Het vijfde hoofdstuk telt nauwelijks elf bladzijden en vormt de epiloog van het
hele gekke gedoe. Tegen middernacht loopt de gerechtzaal leeg, Bergnolte rept
zich naar Grellber om verslag uit te brengen, terwij1 iedereen naar huis gaat en
het leven verder dobbert alsof er niets is gebeurd. De komedie is gespeeld, de
acteurs ontschminken zich en worden weer gewone burgers, wachtend op de
volgende stormloop tegen de maatschappij. Compositorisch knoopt deze nabeschouwing aan bij de inleiding van het eerste kapittel. Zo krijgt de novelle een
afgerond kiassiek uitzicht.
Uit de verplaatsing van het gezichtspunt van de verteller volgt in Ende einer
Dienstfahrt ook een tonaliteitsverschuiving. Door de humor als vervreemdingseffect te gebruiken, verbreedt Boll zijn horizon, maar verwekt hij tevens de
indruk dat hij zijn harde kritiek verzaakt heeft. In zijn clown-roman trekken
de onmenselijke dirigenten van een verdwaasde gemeenschap aan het langste
eind: zij laten de verwijten brakende miljonairszoon stikken in zijn onmogelijk
leven. Het verrassende in Ende einer Dienstfahrt is, dat dit verstikkende isolement doorbroken wordt. Het vernietigend rekwisitoor tegen de staat ontspringt
niet langer aan het uitzichtloze gevecht van een enkel verbitterd patholoog
burgermannetje. Iedereen staat hier achter de aanklagende beklaagden; iedereen bekritiseert op zijn manier en in zijn hoedanigheid het gecodificeerd
staatsbestel. Zeer gevat zegt een der getuigen: „er werden hier nu dingen
behandeld die geen militaire, maar administratieve geheimen waren en juist dat
was voor het publiek interessant. Er was geen strategisch, geen militair geheim
in het geding, alleen de absurditeit van een volstrekt onefficiente administratie"
(175). Gruhl is geen verbitterd patholoog mens meer, geen uitgestotene zoals
Hans Schnier. Hij is echter ook geen doorsnee-burger. Zijn schalksheid is een
van de eigenschappen van het clown-type die Schnier miste. Weduwnaar Gruhl
is een religieus niet-geinteresseerd man, die in de oorlog aan het 'meubelfront'
heeft gestreden. Hij is de vakman die na de oorlog een anachronisme in het
produktieproces van een gemechaniseerde meubelindustrie en het slachtoffer
van een amorele belastingpolitiek is geworden. Gruhl jr. daarentegen is „wellswaar geen vrome, maar toch gelovige jongen" (138), die de zinloosheid van de
Bundeswehr aan de kaak wil stellen. Zijn carnavaleske happening was nodig
om de afstompende onverschilligheid en leegloperij in het leger te doorbreken.
Dit proces is dus in wezen de aangekondigde stile opstand tegen een weerzinwekkende en stuiptrekkende maatschappij. Dat zal Bolls bedoeling geweest
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zijn. Maar wanneer in de gerechtelijke handeling noch de justitie noch de
militaire overheid met het proces, dat in de grond een vonnis moet uitspreken
over hun bestaansreden, iets te maken willen hebben en geen reden zien zich te
verdedigen, schiet Boll zijn doel voorbij. Nergens is er sprake van een gevecht
op leven en dood. De instanties delen het oordeel mee, de Gruhls nemen het
zelfs aan. Het hele rechtsgeding is „in wezen (...) een bedrijfsfeest", „een
gezellige afscheidsparty voor de bewonderenswaardige Stollfuss" (88). Zelfs de
beklaagden nemen hun proces niet au serieux. Ernstig en geloofwaardig is
alleen hun misprijzen voor staat en overheid. Die moeten veranderd worden.
Het blijft echter een vraag, of kleine lui als de Gruhls of een clown als Gruhl
sr. de maatschappij kunnen veranderen 5. Is de istaat daarenboven zo ziek als
Boll ons probeert te doen geloven? Door haar overdrijvingen (die er bij Boll
bijna altijd zijn geweest) riskeert Bolls novelle een naar de toon onschuldig
gevecht in het luchtledige te worden. Door de frivoliteit waarin het proces
verloopt wordt de aanval ontwricht en het averechtse effect bereikt.
Een element wordt bier dan echter veronachtzaamd. In Ansichten eines Clowns
dissocieerde iedereen zich van Schnier, in Ende einer Dienstfahrt sluit iedereen
zich aan bij de Gruhls. Boll heeft zijn perspectief dus duidelijk veranderd, hij
heeft zijn literaire helden in andere banen geleid, zodat de hoofdvraag nu niet
meer is 'kunnen clowns de wereld veranderen?' Dit is een winstpunt voor zijn
(later uit te werken) thematiek, want Boll is zowel zijn voor- als zijn tegenstanders een verdere verduidelijking verschuldigd. Of gaat zijn rijpingsproces
de richting uit van een gelaten aanvaarden van de on-menselijke en eens zo
verfoeide maatschappelijke organisatie? Moeilijk te geloven wanneer we kennis
nemen van zijn recente rede te Wupperta16.
Meestal deint zijn gestileerd proza uit tot een gedegen taalzeggingskracht, een
genuanceerd, nauwkeurig detailleringsvermogen, tot soms ingewikkelde constructies, waarin punten en komma's doelmatig berekend worden. De epische
toonhoogte verbergt een geengageerd schrijver, zelfs in de minst satirische
passages. Niet widen is Boll spitsvondig geworden. De zolang volgehouden
modus conjunctivus en de indirecte rede (in de mond gelegd van alle getuigen)
maken van hem een intellectualistisch woordkunstenaar en krijgen een ironiserende, aftakelende functie; zij zetten alles wat rechter en getuigen zeggen op
losse schroeven. Een zelfde humoristisch-aftakelende functie wordt ook in de
aanvankelijk storende ambtelijke taal gereflecteerd. Is Wills novellestructuur
niet gespannen genoeg, toch moet een 'close-reading' criticus erkennen dat de
auteur bij elk onderwerp het corresponderende taalniveau weet te zetten.
wijs in dit verband op de verschillende still in Ende einer Dienstfahrt, Ansichten eines Clowns, Im T al der donnernden Hufe en Wanderer, kommst du nach
Spa . . .7 . In de nevenverhalen en zelfs in de tussengeschoven salonstukjes
duikt de grote verteller op. In een tijdsbestek van vijftien uren heeft de novel5 Zie Horst Kruger, lannen Clowns die Welt vertmdern?, in Die Zeit, 1966. Nr. 45.
6 Heinrich B011, Kunst muss zu weit gehen, in Mitteilungsblatt. Wirtschaftverband Bildender
Klinstler, Dusseldorf, november 1966.
7 Over dit belangrijk aspect o.a. Hans Bender in Akzente, 1962, nr. 3, p. 214 en vgl. (algemeen) en mijn opstel in Nova et Vetera 1966/67, nr. 4, p. 308 en vgl. (toegepast op BOW.

1133

Heinrich Bolls 'Ende einer Dienstfahrt'

list een hele maatschappij willen tekenen, minder pregnant weliswaar dan in
de sterker gereduceerde vertelde tijd van Billard um halb zehn en Ansichten
eines Clowns. Bolls compositie lijkt me in Ende einer Dienstfahrt eerder zwak.
Het strakke tijdschema werkt misleidend; vertellen kan Ball inderdaad als niet
een. Meteen is het gevaar aangestipt waaraan de novellist en de romancier11
lijdt: hij laat zich meeslepen door een ongebreidelde zucht naar centrifugale
detailschildering. Het opeenhopen van vertragende momenten en episodische
milieuschilderingen — hoe geslaagd ook — leiden van de novellistische kern
weg. Karl Korns uitlating, als zou elk detail „belangvoll filr den novellistischen
Kern" zijn, houdt voor een grondige analyse geen stand.
De vraag die Hilde Bold in 1957 formuleerde, toen B011 nog als de merkwaardigste na-oorlogse Duitse schrijver gold, lijkt me nog altijd even actueel 8 . Het
wachten is nog steeds op Bolls grote epische werk. Daarnaast blij ft echter ook
de uitspraak van Walter Jens uit 1961 het overwegen waard: „ein Jammer, dass
man den bedeutendsten Satiriker der Gegenwart zwingt (cursivering F.P.), zum
Gross-schriftsteller zu werden and als Klassiker des Mittelmasses (...) eine
makabre Reprasentanz auszutiben" 9 . Een ding staat echter toch wel vast: het
fenomeen B011 blijft boeien, niet het minst door de gisting die in zijn werk is
gekomen sinds Entfernung von der Truppe en de nieuwe weg die hij in 1966
schijnt to hebben ingeslagen.
8 Hilde Bold, Heinrich Boll, schreibt er den grossen Roman? Interview in Ruhr-Nachrichten, 26.1.1957.
9 Walter Jens, Deutsche Literatur der Gegenwart, Piper, Munchen, 1961, p. 147.

Polities Overzicht
Internationaal

Midden-Oosten

Alle pogingen om de plotselinge crisis in dit gebied fangs diplomatieke weg op
te lossen mislukten op 5 juni, toen de oorlog tussen Israel en zijn Arabische
belagers uitbrak. Vrij algemeen neemt men aan, dat Tel Aviv tot de overtuiging was gekomen, dat langer wachten slechts zou hebben betekend, dat het al
zijn troeven zou verliezen en dat het dus noodzakelijk was om nu op te treden.
De benoeming van Mosje Dayan, leider van de Sinai-campagne in 1956, tot
minister van defensie op 1 juni wees trouwens al in de richting van een harder
optreden der Israelische regering.
Het is in dit geval eigenlijk niet voornaam te weten wie het eerste schot loste,
maar wel waar de oorzaak van alle moeilijkheden in dit gebied is gelegen. Zien
wij terug naar het zeer nabije verleden, dan kunnen wij stellen, dat de afsluiting
van de Straat van Tiran door Egypte de onmiddellijke oorzaak van de crisis
was en komen wij bij Egypte als agressor. De kwestie gaat echter dieper. De
stichting van de staat Israel in 1948 was reeds beladen met talrijke sentimenten; het is o.i. een uiterst moeilijke zaak om uit te maken welke van beide
partijen — Israeli of Arabieren — de meeste rechten op dit gebied kunnen
doen gelden. In het verleden zijn, te beginnen met de Balfour-verklaring van
1917, ernstige fouten gemaakt en er zijn te weinig pogingen gedaan om deze
te herstellen. Integendeel, het leek er soms op, dat men zijn uiterste best deed
de reeds gemaakte fouten nog te vergroten. Terwijl de nieuwe staat Israel alle
denkbare steun kreeg vanuit het Westen — zowel van particuliere als van
officiele zijde — werd deze vaak onthouden aan de Arabische landen. Ook hier
ligt echter de zaak niet zo eenvoudig; in enkele Arabische landen, rijk door
oliebronnen, werd door de absoluut heersende vorsten te weinig gedaan voor
de ontwikkeling van het yolk, maar in andere was daar financiele hulp van
buiten voor nodig; in beide gevallen liet het Westen verstek gaan door hetzij
de vorsten te weinig onder druk te zetten, hetzij de financiele en andere steun
te schriel te verlenen. Hierdoor werd de tegenstelling tussen het — dank zij het
intellectuele niveau en het initiatief van de bevolking — bloeiende Israel en de
onderontwikkelde Arabische landen steeds groter. Tenzij men hiervoor een
oplossing weet te vinden, zal het nog lang roerig blijven in deze gebieden.
De oorlog leverde een beslissende overwinning op voor Israel; het vernielde
reeds op de eerste dag een groot deel van de luchtmacht van zijn tegenstanders
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en veroverde daarmee de onbetwiste hegemonie in de lucht; dit gaf de Israeli
de kans de gehele Sinai-woestijn te bezetten en de Egyptische beheersing van
de Straat van Tiran over te nemen, terwiji zij tegelijkertijd op Jordanie de oude
stad Jeruzalem en geheel Cis-Jordanie veroverden en een deel van het Syrische
grensland bezetten.
De klap kwam voor Nasser zo hard aan, dat hij naar een oorzaak ging zoeken
en hij meende deze te hebben gevonden door de Verenigde Staten en Engeland
te beschuldigen van in te grijpen aan de zijde van Tel Aviv. Vermoedelijk
hoopte hij in uiterste nood door dit praatje de Sowjetunie te dwingen om te
hulp te komen, maar Moskou kon — daar het zelf met zijn vloot in het
Oostelijk bekken van de Middellandse zee aanwezig was en de Amerikaanse
zesde vloot schaduwde — de smoes te gemakkelijk doorzien en speelde het
spelletje niet mee. Intussen vergaderde de Veiligheidsraad, waar de Sowjetunie
aanvankelijk een resolutie verlangde waarin het staken van het vuren werd
geeist. de Israelische agressie werd veroordeeld en het bevel werd gegeven om
de troepen terug te trekken naar de lijn van uitgang. Ook bier bond de Sowjetunie in na geheim overleg met de Verenigde Staten en liet beide eisen vallen.
Aan het bevel om het vuren te staken werd door Jordanie en Israel onmiddellijk gevolg gegeven; na een aanvankelijke weigering volgde een dag later
Egypte en weer een dag later ook Syrie. Alle andere landen van de Arabische
Liga, die wel steun hadden toegezegd, waren nog niet zover dat hun gewapende macht in de strijd was betrokken.
De onverwacht snelle afloop van deze zesdaagse oorlog heeft enkele merkwaardige ontwikkelingen getoond. De Sowjetunie om te beginnen blijkt al te
groot vertrouwen te hebben gehad in de grote mond van Nasser en zag in de
kortst mogelijke tijd al het door haar geleverde materiaal onbruikbaar worden.
Coen zij wel onmiddellijk het Israelisch optreden veroordeelde en zich aan de
Arabische zijde schaarde — aihoewel zij in 1948 de eerste grote mogendheid
was die Israel de iure erkende maar niet daadwerkelijk ingreep en kennelijk
geen confrontatie met de Verenigde Staten wilde, verloor zij veel goodwill in
de Arabische wereld en zij kon verwachten, dat Peking-China hiervan zou
willen profiteren. Dit laatste , beloofde alle hulp aan de Arabieren en Rusland
moest dus proberen na afloop van de oorlog zijn verloren prestige op de een
of andere wijze weer op te vijzelen. Daarom begon het onmiddellijk hulp te
verlenen bij de heropbouw van de Egyptische militaire macht en ging president
Podgorny voor officiele besprekingen naar Cairo. Tegelijkertijd kwam Moskou
in de Veiligheidsraad opnieuw aandragen met de boven reeds vermelde eisen
tegen Israel en toen de Russische vertegenwoordiger hier voor zijn verlangens
geen meerderheid vond, drong hij aan op de bijeenroeping van de Algemene
Vergadering in de hoop bier meer steun voor zijn opvattingen te vinden, vooral
bij de Afro-Aziatische landen. Deze bijzondere Algemene Vergadering kwam
bij elkaar en hiervoor ging premier Kosygin zelf naar New York. Een ogenblik
was er sprake van dat bij deze gelegenheid de grote vier elkaar zouden ontmoeten
en men daar tot zaken zou kunnen komen, maar Moskou bleef bij zijn eerder
ingenomen standpunt, dat deze top niet gewenst was. Wel reisde Kosygin via
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Parijs, waar hij fang confereerde met de Gaulle, maar noch de laatste noch de
Engelse Prime-minister, Wilson, zagen enige aanleiding om eveneens naar
New-York te gaan.
Een ontmoeting Kosygin - Johnson stond niet op het programma. Kon er ook
niet op staan, daar Peking dan terstond had kunnen wijzen op de revisionistische tendens in de politiek van Moskou, dat de belangen der Arabieren opofferde aan het eigen verlangen om te komen tot een goede verstandhouding
met de Verenigde Staten. Mogelijk heeft het laten ontploffen van een waterstofbom in de Chinese provincie Sinkiang verandering in de plannen van
Kosygin gebracht, daar zowel de Sowjetunie als de Verenigde Staten door de
snelle Chinese ontwikkeling worden bedreigd. Het is ook mogelijk, dat Kosygin
uit tactische overwegingen eerst in de plenaire vergadering een felle pro-Arabische rede Wilde houden om te voorkomen nog meer aan prestige in te boeten,
om daarna toch met Johnson te gaan praten. Een derde mogelijkheid is, dat
geen van de twee groten iets voelde voor een conferentie van vier, maar beiden
hier de gelegenheid zagen om de zaken onderling te bespreken en dan zou het
eigenlijk een herhaalde verduidelijking zijn van het feit, dat noch Engeland
noch Frankrijk een wereldmacht zijn. Hoe dan ook: er is een ontmoeting
tussen de leiders van beide grootmachten geweest in het tot nu toe onbekende
stadje Glassboro, waar zij zelfs aan een eerste gesprek van vijf uren niet genoeg
hadden en de volgende dag nog eens enkele uren met elkaar confereerden.
Het was niet te verwachten, dat er spijkers met koppen zouden worden geslagen, maar er schijnt toch wel een beter begrip voor elkaars standpunten te zijn
ontstaan, waardoor de spanning enigszins is verminderd. Vanzelfsprekend werd
er over Vietnam gesproken en over de mogelijkheid om via Russische invloed
hier tot overeenstemming te komen en natuurlijk kwam uit Peking de opmerking, dat Moskou ten eigen bate ook Noord-Vietnam aan het verkwanselen
was. Op een punt zou er wezenlijk vooruitgang zijn gemaakt, n.l. inzake een
internationaal akkoord tegen verdere verspreiding van kernwapens; volgens
Peking is dit een afspraak om de monopoliepositie van de kernwapens-bezittende mogendheden te handhaven en dus een reden te meer om Moskou en de
Verenigde Staten te ,beschuldigen van een imperialistische politiek.
Een dergelijk akkoord zou ook bij president de Gaulle niet in goede aarde
vallen. Moeten wij hiermee in verband brengen het tweede bezoek van Kosygin
aan Parijs, nu na de conferentie met Johnson? Hij zou er een poging kunnen
doen om Frankrijk de bedoelingen van het akkoord betreffende kernwapens te
verduidelijken en de Gaulle gerust te stellen en mogelijk zelfs hem er toe over
te halen zich er bij aan te sluiten. Een andere mogelijkheid is, dat er pogingen
worden gedaan de Gaulle in te schakelen in de oplossing van de problemen in
het Midden-Oosten. De Franse regering heeft in het conflict een positie van
'actieve neutraliteit' ingenomen, zij erkende volledig het bestaansrecht van
Israel, maar verbood alle wapen-uitvoer naar beide partijen, hetgeen voor de
Arabische landen geen betekenis had, daar zij vooral werkten met Russisch
materiaal, maar voor Israel een ernstige slag was omdat de Israelische luchtmacht voornamelijk met Franse mirages en mysteres is uitgerust. Het Franse
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yolk kon deze houding van zijn president niet altijd waarderen, maar consequent wist deze zijn standpunt te handhaven en bereikte daarmee, dat hij het
Franse prestige in de Arabische wereld vermeerderde zonder het vertrouwen
van Israel geheel te verspelen. Hij hoopte op deze wijze „overeenkomstig de
Franse Midden-Oosten-traditie en zijn zending in de wereld" een belangrijke
rol te kunnen spelen bij de vestiging van een werkelijke vrede in dit gebied.
Volgens de Franse opvatting is deze vrede niet te bereiken door rechtstreekse
onderhandelingen tussen Israel en de Arabische landen, maar alleen door
onderlinge samenwerking der vier grote mogendheden.
Natuurlijk is dit probleem ook aan de orde geweest tijdens de besprekingen
die prime-minister Wilson op 19 en 20 juni voerde met president de Gaulle.
Tot dit overleg was reeds in april besloten en de hoofdschotel zou moeten
zijn de toetreding van Engeland tot de EEG, maar nu voegden zij het MiddenOosten er aan toe. Wilson zal de strikt neutrale houding van Engeland wel
hebben gebruikt om er eens te meer op te wijzen hoe de standpunten van beide
landen parallel lopen en er dus een reden minder was om de Engelse toetreding
te weigeren. Blijkbaar heeft dit niet veel indruk op de Gaulle gemaakt, want
zijn standpunt is onveranderd gebleven, dat hij weinig enthousiast is maar zich
niet verzet tegen een begin van onderhandelingen. Zou er voor de Gaulle in
het Midden-Oosten een bemiddelingsrol zijn weggelegd, dan zal hij deze toch
niet met Wilson willen delen.
De Gaulle's duidelijk uitgesproken mening, dat directe onderhandelingen tussen Arabieren en Israeli niet tot een oplossing van de moeilijkheden kunnen
leiden, staat lijnrecht tegenover de opvatting in Tel Aviv, dat alleen op deze
manier de oplossing kan worden bereikt. Israel heeft zich herhaalde malen
bereid verklaard tot onderhandelingen, maar schept niet het meest gunstige
klimaat ervoor, wanneer het op eigen houtje het op Jordanie veroverde deel
van de stad Jeruzalem inlijft. Dit voorbarig optreden doet de Israeli geen goed,
daar zij zodoende sympathie verliezen bij verreweg de meeste landen die hen
tot nu steunden. Natuurlijk moet hun bestaansrecht verzekerd worden; het is
begrijpelijk, dat Israel er weinig voor voelt om op dit ogenblik de bezette gebieden te ontruimen en daarmee alle onderhandelingsobjecten uit handen te geven,
maar dit eenzijdig optreden is in tegenspraak met de verklaringen bereid te zijn
om te onderhandelen en maakt de kans op samenwerking uiterst gering.
De afloop van de oorlog was een zware klap voor Nasser; in een eerste reactie
nam hij de volledige verantwoordelijkheid voor het militaire echec op zich en
trad af. Of de reactie hierop berekend was, is moeilijk na te gaan, maar als dit
het geval is, is het een meesterlijke zet geweest. Overal in Egypte werden
onmiddellijk betogingen gehouden om hem er van te overtuigen, dat hij onmisbaar was en zo kwam hij voor de tweede keer uit een zware nederlaag met een
versterkt prestige te voorschijn.
De ernstigste directe gevolgen van de nederlaag zijn voor koning Hoessein van
Jordanie; ook zijn leger is geheel verslagen, een belangrijk vruchtbaar deel van
zijn land is bezet door Israeli en talrijke nieuwe vluchtelingen hebben zich
gevoegd bij het miljoen dat reeds in zijn land verblijf hield. Door dit alles is de
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economische toestand aanzienlijk verslechterd en hij probeert door een reis
langs de verschillende Westerse hoofdsteden het Jordaanse aanzien te herstellen
en economische hulp voor zijn land te krijgen. En joist hier ligt een der voornaamste taken voor de rijke wereld in de naaste toekomst, niet alleen in Jordanie, maar in de hele Arabische wereld en overal elders.
5 - 7 - 1967

J. Oomes

Forum

Evolutieleer
in de godsdienstles
In zijn boek voor de godsdienstles aan
de hoogste klassen van het middelbaar
onderwijs1 wordt door Lunter de moderne evolutiegedachte geconfronteerd met
het geloofsgegeven. De schrijver begint
met een gedetailleerde uiteenzetting van
de evolutieleer, geeft dan een weergave
van de visie van Teilhard, om tenslotte
in een derde deel een aantal geloofskwesties aan de orde te stellen in het
licht van de evolutieleer. Met alle waardering voor de opzet, en met nog grotere
waardering voor de typografische verzorging, kan ik het resultaat zoals het
voor mij ligt, niet toejuichen. Omwille
van het belang van de zaak zelf, wil ik
dit enigszins uitvoerig toelichten. De
schrijver merkt op, dat een uitgebreide
uiteenzetting van de evolutieleer „juist
in de godsdienstles" (p. 5) aan de orde
moet worden gesteld. Hier kan men over
twisten. Ik ben het in ieder geval niet
met hem eens, tenzij de godsdienstleraar
tevens deskundig is op evolutiegebied.
De vorming aan een middelbare school
moet zo zijn, dat de leerling bijv. een
Aulaboek hierover zelf moet kunnen lezen. Als de godsdienstleraar deze stof
gaat behandelen zoals 't in Lunters boek
geschiedt, is er voor de bioloog alle
reden zich of te vragen waar de godsdienstleraar zich mee bemoeit. Nu krijgt
de leerling tegenover 41 pagina's evolutiegedachte slechts 25 pagina's waar echt

het geloof aan de orde komt. De verhouding had andersom moeten zijn, temeer daar een menigte detailpunten van
de evolutieleer voor de geloofsleer irrelevant zijn. Een niet deskundige behandeling van de evolutieleer kan bovendien een blijvend wanbegrip bij de leerlingen vormen. En punten die wel van
belang zijn, heb ik gemist. Zo ontbreekt
er een heldere uiteenzetting van wat nu
in feite tot het terrein van de wetenschap, van de wijsbegeerte en van de
theologie behoort, en hoe deze terreinen
zich onderling verhouden in hun onderscheidenheid. Ik krijg de indruk, dat de
schrijver deze verhouding niet juist ziet.
Want op p. 71 lees ik het volgende:
„Het bestaan der engelen kan volgens
de huidige stand der evolutiewetenschap
niet verklaard worden". Het al of niet
bestaan van engelen heeft niets met
evolutieleer te maken. Zo'n zin werkt
alleen maar verwarrend. Ook heb ik gemist een duidelijke definitie van de sleuteltermen. Wat verstaat de schrijver
onder schepping? Men leze p. 59. Gesuggereerd wordt, dat de schepping aan
het begin staat, om het ontstaan van de
oernevel te verklaren. Het is juist dit
foutieve scheppingsbegrip dat in het
verleden een bron van veel ellende is
geweest. Maar de schepping staat niet
zozeer aan een begin als wel overal, en
wel 'er boven'. Ze is van een andere
causale orde dan de oorzaken die wij
hier op aarde kennen. Vervolgens is het
woordgebruik slordig. Als op p. 24
over „leven en niet-leven" gesproken

1 W. P. J. Lunter, Evolutie, natuurwetenschap en geloven. Voor de godsdienstles in de
hoogste klassen van vwo en havo. Malmbug, 's-Hertogenbosch, 1967, 80 pp., f 4,25.
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wordt, krijgen wij als kenschetsing van,
het leven: „het leven schuilt in de organisatie van de levende stoffen". Een
dergelijke begripsbepaling is zinloos,
daar in het tweede lid van de zin het
woord voorkomt dat bepaald moet worden. Verder: geologie is wat anders dan
fossielenkunde (p. 27). Over mutaties
wordt wel erg simplistisch gesproken
(p. 25). Op p. 28 lezen wij, dat de vissen
„voorlopers der gewervelde dieren" zijn,
alsof vissen zelf niet tot de gewervelden
zouden behoren. Bepaald onjuist is het,
als beweerd wordt: „Het gebit blijkt bij
de huidige zgn. mensapen, alsook bij
vroegere en tegenwoordig levende primitieve mensen, aanmerkelijk beter ontwikkeld te zijn dan bij de homo sapiens"
(p. 31, curs. van mij). De tegenwoordig
levende primitieve mens is wel degelijk
homo sapiens, terwill het gebit van de
Westerse cultuurmens door verkeerde
voedselpraktijken fenotypisch gedegenereerd is. In feite staat hier een rassendiscriminatie te lezen, die de schrijver
natuurlijk niet zo bedoeld heeft. Trouwens, in de gehele rassenleer (p. 32 e.v.)
is deze discriminatie aanwezig. Ik citeer:
„evenmin als men op het ogenblik kan
spreken van een homogeen mensenras
. .. . etc.". De term 'mensenras' moet
bier genomen worden in de betekenis
van menselijke soort, zoals uit het zinsverband blijkt. Ook bier dus een slordig
woordgebruik. Maar wat is bedoeld met
'homogeen'? Dit is juist in dit verband
fundamenteel. In het vervolg van het
betoog wordt duidelijk, dat technische
vooruitgang als norm voor ontwikkelingspeil wordt genomen. Als de schrijver, in plaats van zijn eigen beschouwing, de rassenverklaring van de Unesco had afgedrukt, dan zou het duidelijk
geworden zijn, dat alle rassen gelijkwaardig zijn, en dat de verschillen in,
culturele ontwikkeling aan milieu-invloeden zijn toe te schrijven. Het hele
fundamentele onderscheid tussen genotype en fenotype komt nergens aan de
orde. Van de oermens wordt gezegd,
dat hij aan tal van ons bekende gebieden nog niet toe is, en dan volgt als
rijtje: „cultuur, koken, verkeer, techniek,
godsdienst" (p. 33). Culturele antropologen zullen hier fel protesteren. Verder
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lezen we: „zelfs een pygmee staat al
verder van ons of dan een kind van een
volwassene", en van het cultuurverschil
tussen ons en de primitieven (en blijkens
het zinsverband zijn het de huidig levende primitieven) wordt gezegd: „dan
blijkt, dat men op dit punt moet denken
aan een verschil zoals dat bestaat tussen
de wereld van een filosoof en een debiel" (p. 33). Ik wens mij bier van commentaar te onthouden. Primitieven zijn
niet met debielen te vergelijken, en de
voorbeelden op p. 33 laten andere interpretaties toe. Op p. 35 worden alle
Egyptenaren, Grieken, Perzen, Chinezen, Kretenzen van de oudheid weggevaagd in de zin: „1000 jaar geleden had
hij (d.i. de mens) woonsteden gebouwd,
was hij gaan schrijven, studeren en
schilderen". Hier wordt veel te viot geschreven, alsof wetenschap, ook als ze
door een godsdienstleraar wordt behandeld, geen exactheid zou eigen. Dat is
jammer, want het kan niet worden ontkend, dat de schrijver op andere plaatsen een bezorgdheid aan de dag legs
voor de verwarringen die momenteel
optreden in het theologisch denken.
Mede met het oog daarop is dit boek
geschreven. Als de schrijver dan de oplossing zoekt in de benadering vanuit
het „dynamisch denken" (p. 54), kan ik
hiermee volkomen akkoord gaan. Maar
daarmee kan niet gezegd worden, dat
we niet begripsmatig tewerk moeten
gaan. De exacte formuleringen van het
dynamisch denken zijn niet „eens en
voorgoed", maar spreken wel deze tijd
aan. Ik lees in p. 54 een miskenning van
de taak der theologie. Ze heeft wel degelijk de taak, men leze er Whitehead
maar eens op na, naar formuleringen te
zoeken. Ook de dynamisch denkende
biologie doet dit. Hier kan de theoloog
van leren. De inbreng van de moderne
angelsaksische wijsbegeerte heb ik gemist. Men komt niet klaar tegenwoordig
met een zin als: „Het is ook mogelijk
om theoretisch uit al wat bestaat te concluderen tot een onpersoonlijke 'Eerste
oorzaak' en tegenover Hem in je gewone doen en laten neutraal of zelfs afwijzend te staan" (p. 59). Dit is iets waar
de moderne mens een bredere uitwerking vraagt, die in het angelsaksische
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denken wordt gegeven. Ik teken terloops
even aan, dat de juist geciteerde zin een
innerlijke tegenspraak bevat: waarom
Hem (met een hoofdletter), als de oorzaak onpersoonlijk zou zijn? Uit mijn
eigen ervaringen van de middelbare
school weet ik, hoezeer er een behoefte
bestaat aan een dergelijk boek, maar het
moet volgens mij niet op deze manier.
Ik vermoed evenwel, dat het manco niet
aan de schrijver moet worden verweten,
maar aan een fundamenteler tekort: de
onbekendheid bij vele katholieke theologen met de mentaliteit van het exacte
denken. Zolang deze zich in dit opzicht
niet door de wetenschappen laten inspireren, is ieder gesprek van de theologie
en de wetenschap tot onvruchtbaarheid
gedoemd.
M. Jeuken

Het rijke rode verleden
Het schijnt het noodlot van de Nederlandse communisten te zijn, dat de geschiedenis van hun beweging altijd door
buitenstaanders moet worden beschreven. En omdat die buitenstaanders
meestal in het verleden zelf communist
waren, krijgt veel van deze geschiedschrijving het karakter van een zelfverdediging, met alle onoprechtheid van
dien. De Kadts boek Uit mijn Communistentijd is daarvan een sprekend voorbeeld.
Wie een geschiedenis van het Nederlandse communisme begint, staat trouwens voor een berg moeilijkheden. Partij-archieven blijven gesloten, levende
getuigenissen krijgt men nauwelijks, tenzij dan weer van mensen die door de
communisten 'renegaten' genoemd worden — niet altijd ten onrechte.
Een drietal ex-communisten heeft zich
niettemin aan de geschiedschrijving van
hun vroegere partij gewaagd, Koejemans, Harmsen en Wouter Gortzak, en
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men zal moeten erkennen, dat deze drie
auteurs gebroken hebben met een kwalijke traditie (de zelfverdediging) en getracht hebben een objectief beeld te
geven van een bepaalde periode uit de
geschiedenis van de Nederlandse cornmunistische beweging.
Koejemans beschreef het leven van de
Nederlandse marxistische pionier David
Wijnkoop, die in het begin van de Tweede Wereldoorlog overleedl. Harmsen
vertelt de tragische levensroman van
Daan Gouloze, een van de weinige internationale communisten in Nederland,
overleden in 1965, als een gedesillusioneerd mens, evenzeer door de partijmolen gemangeld als Wijnkoop2.
Wouter Gortzak tenslotte heeft enkele
ontwikkelingen in het na-oorlogse communisme beschreven en becommentarieerd3.
De drie boeken vullen elkaar op merkwaardige wijze aan en dat verhoogt het
betrouwbaarheidsgehalte, te meer daar
de ontwikkeling van Koejemans, Harmsen en Gortzak, sinds zij — onafhankelijk van elkaar — de partij verlieten, geheel verschillend is geweest.
Het boek van Koejemans, vroeger lid
van de partijleiding en hoofdredacteur
van De Waarheid, momenteel boekhandelaar en publicist, spreekt het meeste
aan, vermoedelijk om twee redenen. Op
de eerste plaats is over de communistische periode die hij beschrijft bijzonder
weinig bekend en vervolgens is de centrale figuur van zijn boek, David Wijnkoop, zó interessant en veelzijdig, dat
een boek over hem neiging krijgt naar
de roman over te Kellen. Koejemans
schreef echter allerminst een roman,
maar een onthullend tijdsdocument met
in het centrum een bijzonder boeiende
figuur. Uit de geschiedenis die zich aan
David Wijnkoop voltrok had men lessen
kunnen leren voor de toekomst. Men
heeft die lessen niet getrokken, de communisten niet en de niet-communisten

1 A. J. Koejemans, David Wijnkoop, een mens in de strijd voor het socialisme. Moussault,
Amsterdam, 1967, 314 pp., f 18,90.
2 Ger Harmsen, Daan Gouloze, uit het leven van een communist. Ambo, Utrecht, 1967,
208 pp., 1 8,90.
3 Wouter Gortzak, Kluiven op een buitenbeen. Kanttekeningen bij enige naoorlogse ontwikkelingen van het Nederlandse communisme. Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1967,
271 pp..
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evenmin. Integendeel, de geschiedenis
heeft zich herhaald. Wat Wijnkoop is
overkomen — de praktische eliminatie
uit de partij —, is Gouloze eveneens
overkomen en na hem ook mensen als
Baruch, het voorlopig laatste slachtoffer
van een systeem dat het sectarisme in
zijn vaandel schijnt te dragen. Want het
Nederlandse communisme heeft maar
zelden een periode gekend dat het werkelijk als een oprechte zoon van de
Internationale kon gelden. Uit de levensgeschiedenis van David Wijnkoop
blijkt het sectarisme van de Nederlandse conununisten overduidelijk. Ontstaan
als een splintergroep van de oude socialistische partij (Troelstra), bleef de cornmunistische beweging in Nederland altijd een sectarisch karakter behouden.
David Wijnkoop was de inspirator van
dat sectarisme, een groot inspirator, en
dat onderscheidde hem van anderen als
bijvoorbeeld Paul de Groot, met wie
Wijnkoop overigens nauwelijks iets te
maken heeft gehad.
Het Nederlandse communisme wordt
eigenlijk gekenmerkt door twee richtingen. De ene orienteert zich op het
marxisme en beschouwt dit als een inspiratiebron om richting te kunnen geven aan de arbeidersklasse. De andere
inspireert zich veel minder op Marx dan
op de kunst van het behouden van een
machtspositie binnen de partij. Daarbij
richt deze richting zich nu eens op het
'internationale communisme', dan weer
keert het zich ertegen. Wijnkoop heeft
beurtelings beide richtingen beleden,
maar — en dat was zijn grote kracht —
hij deed het met overtuiging, óók toen
hij zowel in de Tweede Kamer als in de
Amsterdamse gemeenteraad zijn ommezwaai 'moest' toelichten — waarvan
Romme nog altijd „een physiek misselijkheidsgevoel krijgt" als hij er aan
denkt.
Men kan niet ontkennen, dat David
Wijnkoop (1876 - 1941), die ruim veertig
jaar met beide benen in het politieke
leven heeft gestaan, in belangrijke mate
heeft bijgedragen tot het culturele en
politieke beeld dat Nederland — en in
het bijzonder Amsterdam, waar hij gemeenteraadslid was — in de eerste helft
van deze eeuw heeft geleverd. Wijnkoop
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heeft een bewogen leven gehad, vanaf
zijn intrede in de SDAP rond de eeuwwisseling — hij was toen nog student in
de letteren, een studie die hij tot zijn
spijt nooit heeft kunnen afmaken —
via zijn deelneming aan de stakingsbeweging in 1903, zijn conflict met Troelstra en zijn royement uit de SDAP en
de oprichting van de SDP, waaruit later
de Communistische Partij zou voortkomen.
Het grootste deel van het boek is gewijd
aan het werken van Wijnkoop in — en,
gedeeltelijk naast en tegen — de Communistische partij. Bij Wijnkoop was het
echter niet in eerste instantie de partij
waarvoor hij zich interesseerde, maar
degenen die die partij vormden, de proletariers. Voor hen offerde hij zijn leven
en zijn eer op en dat laatste (zijn 'schuldbekentenis') werd maar door weinigen
begrepen, óók niet door Romme.
Het is trouwens merkwaardig, dat de
erudiete en beschaafde Wijnkoop — die
om deze kwaliteiten nauwelijks in de
communistische gelederen paste — door
de meesten van zijn tegenstanders met
iets van minachting werd beoordeeld.
Zo schrijft Dr. W. Drees bijvoorbeeld:
„Hij maakte op mij de indruk van een
verbitterd, wantrouwend man en van een
fanaticus". De veenarbeiders in Drente
dachten daar anders over en de sectie
Oosterpark in Amsterdam (waar zowel
Wijnkoop als ook de corrununistische beweging in Nederland groot werden)
droeg Wijnkoop op de handen. Aan de
Oosterparkbuurt is het trouwens te danken dat Wijnkoops ster nooit helemaal
is ondergegaan, óók niet toen de partijleiding zich tegen Wijnkoop had gekeerd en hem politiek vleugellam had
gemaakt. Koejemans heeft naast een gedetailleerde kennis van de geschiedenis
van de communistische beweging in Nederland ook een bijzonder groot gevoel
voor menselijke beweeggronden. Hij was
daarom dó man om een boek te schrijven over de zo menselijke mens Wijnkoop. Koejemans heeft zich van die taak
gewetensvol gekweten.
Wat dit boek echter zo belangrijk maakt
is, dat men uit de prille geschiedenis van
het Nederlandse communisme de verdere ontwikkeling bijna als vanzelf kan af-
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leiden. Die verdere ontwikkeling heeft
nieuwe slachtoffers opgeleverd: Harmsen beschrijft hoe het Daan Gouloze
vergaan is, Wouter Gortzak laat zien
hoe de CPN steeds meer geworden is
wat zij van het begin of aan was: een
sectarische beweging, waarin de machtsstrijd soms programmapunt nummer een
leek te zijn. Dat rijke rode verleden laat
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een bont mozaIek zien. Pas de laatste
maanden schijnt er sprake te zijn van
een 'doorbraak', rijkelijk laat en na veel
schade en schande. De band met de arbeiders is immers voor een goed deel
verloren. De traditie van Wijnkoop
schijnt helemaal tot het verleden te behoren.
Jan P. Schuyf

Boekbespreking

THEOLOGIE

E. Schillebeeckx 0.P.,

Christus' tegenwoordigheid in de
eucharistie
H. Nelissen, Bilthoven, 1967, 128 pp., f 5.90.
Dit boekje is een bewerking van reeds eerder
verschenen artikelen in 'Tijdschrift voor
Theologie', waarin Schr. zijn — belangrijk
aandeel heeft geleverd in de gedachtenwisseling over Christus' tegenwoordigheid in de
Eucharistic, zoals die enige tijd geleden in
ons land gevoerd is. Een eerste hoofdstuk
geeft een diepgaande interpretatie van de
leer van het Concilie van Trente, een tweede
hoofdstuk een poging tot „herinterpretatie
van de geloofsformulering" voor onze tijd.
In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op
de factoren die de nieuwere benadering hebben veroorzaakt; waarbij uitvoerig aandacht
wordt gewijd aan de verschillende pogingen
tot benadering die de laatste tijd zijn ondernomen. Tenslotte ontwerpt Schr. een eigen
poging om de eucharistische presentie van
onze Heer te situeren. Lezing van dit boekje
veronderstelt wel enige theologische scholing,
lijkt mij. Het zal vooral deskundigen boeien.
S. Trooster

Evelina Krieger

Abgrund and Grande
Styria, Graz/Wien/KOln, 1966, 180 pp.
Schrijfster geeft eerst een tamelijk sterk aan
Fichte aanhangende dialectische ontwikkeling van het 'ik'-begrip. Daarna komt dan
op het eerste gezicht, om een woord van

Hegel te gebruiken, aus der Pistole geschossen, een begrip als God en als Drievuldigheid. Nader blijkt dan dat het niet de bedoeling is van schrijfster om een verband
te leggen tussen theologische gegevens en
het absolute van de dialectiek in de Hegelse
zin, maar om een dialectische wetenschap
van de theologie op te bouwen. Zij noemt
het zelf een poging en het is zeker een verdienstelijke poging ook in zoverre zij gebruik maakt van de denkwijzen in het moderne duitse neo-idealisme. De vraag is
echter of dit alles mogelijk is nu zij toch
vast moet houden aan formuleringen van de
geloofs-gegevens die sterk beinvloed zijn
door thomistische terminologie en of een
wetenschap van de theologie niet eerst pas
dan mogelijk is als deze gezuiverd is van
een taalgebruik dat beinvloed is door dat
van een bepaalde filosofie. Zolang een dergelijke zuivering niet is gebeurd zal men,
zeker van uit het standpunt van de schrijfster, niet veel verder kunnen komen. Op
zich zelf binnen het gegeven kader is dit
bock een goede aanleiding voor een discussie.
C. J. Boscheurne

Gott heute
Fanfzehn Beitrage zur Gottesfrage
Hrsg. von Norbert Kutschki
Matthias-Grunwald-Verlag, Mainz, Chr.
Kaiser Verlag, Munchen, 1967, 188 pp.,
DM. 9,80.
In dit bijzonder boeiende boekje zijn 15
voor de Hessische Rundfunk gesproken
voordrachten van merendeels uiterst deskundige lieden over de huidige Godsproblematiek gebundeld. De auteurs zijn van verschillende gezindten en verstaan de kunst
hun onderwerp op verstaanbare wijze uit te
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werken. Het is ondoenlijk bier alle voordrachten samen te vatten. Enkele grepen uit
dit rijke boekje mogen volstaan. J. Hirschberger pleit voor de filosofie als mogelijkheid om het Godsbegrip zuiver te houden.
K. Flasch werkt uit hoe de mens alleen
vanuit zichzelf God kan benaderen, vanuit
de eigen betrekking tot God; en dat daarom ieder ongenuanceerd protest tegen het
vormen van Godsbeelden ('afgoden' zoals
dat in de huidige literatuur heet) juist de
dood van God betekent. A. Gunneweg stelt
zelfs dat in Christus 'Zerrbilder' van God
tot authentieke Godsbeelden worden. H. J.
Turk beschrijft sterk onze moeilijkheden in
de Godsbenadering. W. von Loewenich en
H. Bolewski trachten helder te krijgen wat
transcendentie en immanentie in een secuHere Godsbenadering kunnen betekenen
(„im Diesseits jenseitig"). Sigurd Daecke
werkt bijzonder suggestief uit, hoe het geloof in God als Schepper niet het ontstaan
van onze wereld wil verkiaren (dat is zaak
van de wetenschap), maar sets uit wil zeggen over wat wereld en mens voor God
zijn. Walter Dirks schrijft een boeiend getuigenis over zijn geloof in Gods drieene
bestaan als geloof in Gods nabijheid. Jurgen Moltmann laat zien, hoe God geen
garantie tegen onze aardse toekomst is,
maar juist v6Or deze toekomst („Zukunft
als Seinsweise Gottes"). L. Boros konfronteert ons met Christus als Gods tegenwoordig-zijn onder ons mensen. Uiteraard zijn
niet alle bijdragen van gelijk gehalte. Maar
in zijn geheel kan dit ongemeen boeiende
boekje niet warm genoeg aanbevolen worden.
S. Trooster

Eberhard Bethge

Dietrich Bonhoeffer

Theologe — Christ — Zeitgenosse
Chr. Kaiser Verlag, Munchen, 1967, 1128
pp. (met Beiheft, Ahnentafel, Uebersetzungen, 32 pp.), DM. 46,—.
Na zich 20 jaar onvermoeibaar te hebben
gewijd aan de uitgave van Bonhoeffers geschriften (waarvan de verzameling gevangenisbrieven onder de ttiel Widerstand and
Ergebung wel het meest bekend is geworden), komt Eberhard Bethge nu met de
eerste complete biografie van zijn vriend,
gebaseerd op een overvloed aan documentatie en gedetailleerde kennis van de geschiedenis van de moeilijkheden in de evangelische Kerk en van het politieke verzet in
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Duitsland ten tijde van het 'Derde Rijk'.
Schr. volgt niet alleen van jaar tot jaar de
feiten in het leven van Bonhoeffer, maar
beschrijft ook de ontwikkeling in zijn —
vooral pastoraal en theologisch — denken
daarin. Zo is een standaardwerk gegroeid,
waaraan geen enkele serieuze Bonhoefferstudie meer kan voorbijgaan. Met name
ook door de verwerking van vele tot nog
toe onuitgegeven geschriften (waarvan een
aantal in hun geheel zijn afgedrukt in een
'Anhang', pp. 1045 - 1101). Men zou overigens wensen dat ook in ruimere kring dit
boek gelezen werd. Vooral door hen die
Bonhoeffer zo graag, maar soms ook zo
lichtvaardig, citeren. Het blijft merkwaardig
dat zelfs ambts-verlating en geloofsafval
verdedigd warden met een beroep op Bonhoeffers gedachten. Dit boek toont echter
onweerlegbaar aan, hoe deze diep-gelovige
christen, in zijn kritiek op het kerkelijk
leven in de dertiger jaren, zijn Kerk en zijn
ambt trouw gebleven is tot in gevangenis en
gewelddadige dood. Trouwens, ook de grote momenten in zijn geloofsdenken als
b.v. „niet-religieuze interpretatie van Christus' tegenwoordigheid in kerk en wereld",
„onmacht en lijden Gods" e.d. — ontvangen een bijzonder licht binnen de contekst
van zijn eigen gevoelige vroomheid. Als
voor iemand God niet 'dood' geweest is,
maar levende werkelijkheid en nabijheid,
dan voor D. Bonhoeffer. Van dit alles kan
lezing van deze boeiend geschreven biografie van deze heilige van de nieuwe tijd ons
overtuigen. Daarom bijzonder aanbevolen.
S. Trooster

Reformed Dogmatics
(J. Wollebius, G. Voetius, F. Turretin)
Edited by John W. Beardslee
Oxford University Press, New York, 1965,
471 pp., $ 7.50.
Deze bloemlezing in vertaling maakt met
drie vertegenwoordigers der calvinistische
orthodoxie bekend. Van Wollebius van
Basel (1586 - 1629) koos de uitgever de
Godskennis en deugdenleer (decaloog), teyens het grootste deel van het werk. Voor
Voetius koos hij een polemische rechtvaardiging van de gereformeerde ,praktische
theologie', en voor de laatste vertegenwoordiger der straffe orthodoxie, Fr. Turretin
van Geneve, een theologie over de predestinatie. Het werk heeft slechts een historische
waarde en zal weinig helpen voor de huidige
christelijke levenshouding.
W. Boelens
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GODSDIENST

Heinz Zahrnt

Bijbelkritiek en geloof
De historiciteit van de Evangelien
(Aula-pocket 317), Het Spectrum, Utrecht,
1967, 156 pp..
Onder deze titel gaat de vertaling verborgen
van het befaamde boekje „Es begann mit
Jesus von Nazareth", waardoor de auteur
vooral bekendheid heeft gekregen. In een
verstaanbare formulering wordt de ontwikkeling der kritische exegese tot op onze
dagen beschreven: van de vorige eeuw
waarin het huidige probleem ontstaan is,
via K. Barth en R. Bultmann naar de laatste ontwikkeling, de „herontdekking van de
historische Jezus" door Bultmanns leerlingen Ernst Kasemann, Gunther Bornkamm,
Gerhard Ebeling, Ernst Fuchs e.a. Bijzonder waardevol is nog het 9e hoofdstukje
(blz. 117 - 137), waarin het huidige standpunt van de exegeten t.a.v. Christus' opstanding helder wordt uiteengezet. Het is te
hopen dat ieder die mee wil spreken over
„Entmythologisierung" en „existentiale interpretatie" van de H. Schrift, dit nuttige
boekje eens rustig doorneemt. Dat kan de
nodige ontsporingen voorkomen. Ook al beoordeelt schr. vanuit zijn reformatorisch
standpunt sommige motieven uit de Evangelidn wel iets te radikaal.
S. Trooster
Erwin Kleine

Holland-Kirche contra Rom?
Bericht eines Aufbruchs
Verlag Fredebeul & Koenen, Essen-Werden,
1967, 158 pp..
Wanneer je als oprechte hollander over jezelf hoort spreken, en nog wel lovend, dan
vind je dat diep in je hart wel prettig, maar
je voelt je ook een beetje opgelaten en tot
tegenspraak geneigd. Zo is het mij vergaan
bij het lezen van deze vrij uitvoerige informatie over wat er momenteel in de nederlandse kerkprovincie gaande is; informatie
die vooral een verdediging wil zijn tegen de
vele scheve voorstellingen die overal hoersen. Allereerst wordt gesproken over de
voortrekkers, de bisschoppen de Vet en
Bekkers; vervolgens over de houding van
het episcopaat in haar geheel ; dan volgen

schetsen van de mondige leek, „Priester der
Krise", liturgische en oecumenische beweging. Alles in rustig positieve zin benaderd
en met gevoel voor de achtergronden. Dit
ales is prettig om te lezen. Toch is de wijze
van voorstellen iets te rooskleurig. De bisschoppen de Vet en Bekkers worden terecht
als begenadigde voortrekkers op de voorgrond geplaatst, maar te weinig komt uit
dat ze helaas nog niet model staan voor de
doorsnee-katholiek in Nederland, ook niet
de progressieve. Juist gezien is dat onder
de klerus vrijwel algemeen de tendens leeft
iedere vorm van feodaal klerikalisme af te
leggen, maar verzwegen wordt dat hier en
daar ook uitingen van een zeker neo-klerikalisme gesignaleerd warden. En wat de zo
hoog geroemde broederlijkheid onder de
nederlandse katholieken betreft: men had
eerlijker kunnen vermelden dat er onder
ons nog teveel zijn die rancuneus en verbitterd tegenover elkaar staan. Niettemin een
inspirerend boekje: voor de nog steeds argwanenden om kennis te nemen van de
diep-christelijke motieven die de huidige beweging (kunnen) leiden; voor de al te zelfverzekerde hardlopers om hen eraan te herinneren dat er op de ingeslagen weg nog
zoveel to realiseren valt, dat steeds maar
nieuwe gewaagde initiatieven (c.q. stunts)
toch wel wat voorbarig en in ieder geval
overbodig lijken.
S. Trooster
J. David S.J.

Nouveaux aspects de la Doctrine
catholique du Marine
Vertaling door A. Liefooghe van 'Neue
Aspekte der Kirchlichen Ehelehre', Bergenenkheim, 19662.
Desclee & Cie, Tournai, 1967, 160 pp., BF.
96 .—.
Sedert ruim tien jaren neemt de Zwitserse
Jezuiet Pater David deel aan de discussies
rond de geboorteregeling. Zijn jongste bijdrage is een boekje, samengesteld uit nude
publikaties en nieuwe studies, in 1966 in het
Duits verschenen en in hetzelfde jaar herdrukt. Het eerste en belangrijkste deel behandelt onder de titel „Nouveaux aspects"
de volgende punten: de nieuwe probleemstelling, de traditionele opvatting, de ontwikkelingsfasen van het probleem, de stellingname van het 2e Vaticaans Concilie, de
zin van het huwelijk, de nieuwe visie op het
huwelijk en de consequenties die daaruit
naar de mening van de schr. voortvloeien.
Het tweede deel behandelt enkele bijzondere
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kwesties: Kerk en natuurrecht, bijdrage van
een (anonieme) moraalfilosoof, sociologische
aspecten van de geboorteregeling. Terwijl de
auteur, blijkens het voorwoord bij de 2e
Duitse editie, bijzondere waarde hecht aan
de twee laatste hfdst. van het eerste deel en
het eerste hfdst. van het tweede deel, gaat
onze voorkeur een andere richting uit. Goed
bijv. is het laatste hfdst., waarin de schr.
beknopt en helder de sociologische aspecten
van de geboorteregeling bespreekt (137-152).
Minder geslaagd is het hfdst., waarin hij de
competentie van het kerkelijk leergezag t.a.v.
'natuurrechtelijke' kwesties tracht te verklaren (95-125): het betoog maakt een rommelige indruk ; het onderscheid tussen „magistere doctrinal" en „fonction pastoral", waarvan de schr. veel heil verwacht, is weinig
overtuigend; en node mist men hier een verwijzing naar het 2e Vaticaans Concilie, dat
elders zo uitvoerig geciteerd wordt, nl. naar
de Dogm. constitutie over de goddelijke
openbaring n. 6 en de Verklaring over de
godsdienstvrijheid n. 14. Goed daarentegen
zijn weer de eerste hfdst. van het eerste deel,
o.a. het hfdst. over de ontwikkelingsfasen
van het probleem; bij de bekende toespraak
van Pius XII tot de vroedvrouwen uit het
jaar 1951 (niet 1952) plaatst schr. een merkwaardige opmerking wier juistheid te betwijfelen valt: als zou nl. de verklaring van
de Paus, dat geboorteregeling rechtmatig of
soms zelfs verplicht kan zijn, veel verontwaardiging hebben opgeroepen bij moralisten van zeer goede naam (36). Kortom: een
interessant boekje, suggestief geschreven,
maar niet overal overtuigend.
A. van Kol
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absolute krijgt in de praktisch historische
laatste hoof dstukken een sterk humanistische inslag. Ook Marx spaart schrijver
zijn kritiek niet. Met name de klasseloze
maatschappij kan bij hem geen genade vinden als oplossing van de moeilijkheden rondom het vervreemdende element in de arbeid. Buitendien verwijt hij Marx ten onrechte een verschil te hebben gemaakt tussen objectivering en vervreemding. Dit
laatste in aansluiting op de Marx-Hegel interpretatie van Jean Hyppolite, die Hegel
in Frankrijk introduceerde. Hoewel hij alle
gevaren van de tegenwoordige arbeids-verhouding goed onderkent meent hij dat arbeid en techniek de natuur verhelderen en
die opheffen tot het menselijk bewustzijn.
Over de toekomst van de automatisering
kan hij ook, ondanks zijn inzicht in de problemen van de vrije tijd, lyrisch worden.
Een aanhaling van Jean Fourastie blijft nog
een van de nuchterste uitdrukkingen op dit
punt: de machine brengt de mens er toe
zich in het menselijke te specialiseren. Zoals vaker in beschouwingen over de arbeid
moet ook deze schrijver in zijn betoog sterk
steunen op gegevens uit andere wetenschappen, met name de psychologie en de sociologie, zonder dat hij er een wetenschap van
deze wetenschappen op na houdt. Dit is een
ernstig gevaar voor de hele filosofie van de
arbeid. Voordat men deze praktisch kan
toepassen zal men zich eerst moeten verdiepen in de wetenschappelijke aard van deze
hulpwetenschappen. Schrijver, die overigens
in zijn denken geheel binnen de franse traditie blijft, is zeker niet de enige schrijver
over dit onderwerp die de daaraan verbonden gevaren niet voldoende heeft onderkend.
C. J. Boschheurne

WIJSBEGEERTE
Friedrich Keiter
Henri Arvon

De Arbeid, een wijsgerige beschouwing
Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1966,
108 pp., f 4,50.
De opvattingen van schrijver zijn grotendeels op Hegel gebaseerd en dan hoofdzakelijk op diens jeugdgeschriften en op zijn
werken over de Godsdienst. Schrijver deelt
de kritiek van Marx op de Phanomenologie
in belangrijke mate. Er komt dus een marxistisch geinterpreteerd hegelianisme of,
voor zover mogelijk, een marxisme waarin
het absolute weer is geintroduceerd. Dit

V erhaltens-Biologie des Menschen
auf Kulturantropologischer Grundlage
Ernst Reinhardt, Munchen/Basel, 1966,
373 pp., DM. 26.—.
Schrijver probeert het wens-zijn te benaderen van uit drie hoofdpunten: dat wat de
mens gemeen heeft met de plant; wat hij
gemeen heeft met het dier en wat typisch
menselijk is. Dit op zich zelf goede idee
wordt dan in drie maal zes thema's behandeld. Deze indeling is beslist willekeurig.
De uitwerking is dan ook vreemd en vertoont bier en daar fouten vooral in de lijsten van extreme gevallen in de verschillende
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essays. Zo is het onjuist te stellen dat alleen
het westen een logica ontwikkelde, de indische nyaya filosofie bewijst het tegendeel.
Ook is het niet juist dat een abstract wetenschappelijk wereldoverzicht pas met het
schrift ontstaat; ook bier bewijst het indische denken het tegendeel. Hier wreekt zich
dat de schrijver niet duidelijk inziet dat er
naast de westerse en de primitieve culturen
nog een andere hoge cultuur kan bestaan.
Vreemd is het verder dat de schrijver de
existentie-filosofie een eind-kramp van het
individualisme noemt. Het is onaangenaam
dat hij zijn voorbeelden voor een belangrijk
deel ontleent aan gebeurtenissen aan het
oostfront, maar de concentratie-kampen
nauwelijks noemt als een extreem verschijnsel in het menselijke zijn. Nog vreemder
wordt het dan als er zonder commentaar
wordt gesteld dat 'tafelschuimers van beroep (joden) vrijwel uitgestorven pseudovoorname figuren zijn'. Het woord 'Rassenseele' en de 'Mannesmut' en 'Tatbereitschaft'
als cultuurvormende factoren doen aan
Weininger denken.
Hoofdfout in het denken van deze schrijver
is dat hij niet inziet dat in de reflexie ook
het plantaardige en dierlijke in de mens tot
het zuiver menselijke warden opgeheven.
Hierin zit ook de eenheid in de mens die
deze schrijver niet ziet. Voor hem is de
mens niets anders dan een toevallige combinatie van die achttien factoren, terwijl
juist bij de mens de zekerheid van het menszijn primair is. Zo kan schrijver ook veel
te veel menselijks in het dier projecteren om
vandaaruit dan b.v. de godsdienst op een
noemer te kunnen brengen met het zinloos
schrikken van een paard.
C. J. Boschheurne

POLIT1EK

Dr. S. W. Couwenberg (red.) e.a.
Problemen der democratie
Tweede bundel
Oost-West Instituut, Den Haag, 1967, 142
pp., f 6.90.

Kort na het verschijnen van een eerste bundel artikelen over de problematiek van de
democratic is nu al weer een tweede bundel
uit. Opnieuw gaat het bier om artikelen die
eerder in het tijdschrift Oost-West verschenen zijn. Evenals in de vorige bundel zijn
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ook bier weer een serie auteurs van naam
verenigd, die elk een stukje toevoegen aan
het democratische mozaiek, dat — de laatste
maanden is dat weer zeer duidelijk geworden
toch maar zeer problematisch is. Onze
aandacht viel met name op de laatste bijdrage in dit bock, van de hand van de Joegoslavische hoogleraar Mihailo Markovic.
Deze behandelt het verschijnsel zelfbestuur.
Men kan het van haste met de redacteur
van de bundel eens zijn, dat het een visie is,
„die ook in het kader van onze bezinning
op de huidige situatie en problematiek van
de westerse democratic bijzondere aandacht
verdient". Die bezinning op de democratic
krijgt ook bij de overige auteurs het voile
pond. Het geheel lijkt ons een waardevolle
bijdrage tot de discussie over de democratic.
Het is bovendien een democratische discussie (de visies volgen lang niet altijd dezelfde
vooronderstellingen), reden waarom men
over een dergelijke publikatie verheugd kan
zijn.
J. P. Schuyf
Le petit livre rouge
Citations du president
Mao Tse-toung
Editions du seuil, Paris, 1967, 187 pp.,
F. 4,50.
Dit is een onofficiele vertaling van het
'Rode Boekje'. Vergelijking met de officiele
Engelse tekst (Foreign Languages Press,
Peking, 1966) geeft de indruk van een goede vertaling. Deze druk heeft nog niet het
voorwoord van Lin Pao, dat ook niet voorkomt in de Ned. zwarte Beer-editie maar wel
in de Rott. editie. Het formaat is groter en
de uitvoering minder luxueus. Steekproeven
in een hoofdstuk (IV) over La juste solutions
des contradictions au sien du peuple, tonen
aan dat de citaten niet in de volgorde staan
waarin ze in het geciteerde werk voorkomen. In dit hoofdstuk zijn vrijwel alle citaten ontleend aan een rede van Mao die op
19 juni 1957 werd gepubliceerd in de Renmin Ribao. In feite betreft ze de opstand
in Hongarije. Dat blijkt niet uit deze aanhalingen. Men vond er ook een uitwerking
in van de 'honderd bloemen'-theorie, die
echter ook niet wordt aangehaald. Tussen
deze teksten in vindt men plotseling twee
uit augustus 1937 en een uit mei 1942. Soms
worden stukken die feitelijk achter elkaar
in het oorspronkelijk voorkomen over twee,
soms achter elkaar staande citaten verdeeld,
soms worden in de citaten stukken weggelaten die wel in het oorspronkelijk voorko-
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men. De oudste werken waaruit wordt aangehaald dateren uit 1927, de laatste uit
1964. De aanhalingen zijn van zeer verschillende lengte, van twee regels tot twee paginas. In onze talen lijken ze niet erg geschikt voor massale declamatie. Tot enige
geestdrift kunnen deze los van elkaar staande dogmatische uitspraken ook niet leiden
zelfs niet indien men respect kan hebben
voor de uitleg van Marx-Lenin-Stalin zoals
die uit verschillende werken van Mao, die
altijd sterk op de praktijk gericht is, blijkt.
Deze gerichtheid op de praktijk ontbreekt
naar ons gevoel in het rode boekje geheel.
C. J. Boschheurne

SOCIOLOGIE

Prof. Dr. J. J. A. van Doorn

Organisatie en maatschappij
Sociologische opstellen
H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1966,
269 pp., f 13,90.
Weer een bundel opstellen, maar niet achteloos vergaard en in een kaftje gedaan.
De artikelen zijn voor de gelegenheid opnieuw bewerkt en er zijn registers op de
gehele bundel samengesteld. Een voorbeeld
dat navolging verdient. De inhoud behoeft
geen aanmoediging want Van Doom en
zijn werk genieten in mime kring bekendheid en waardering. De herdrukte opstellen
zijn samengebracht onder de hoof den Organisatie en macht, Organisatie en arbeid, Organisatie en professionalisatie en tenslotte
Organisaties vergelijkenderwijs. Tal van instituties, van kerk tot kostschool, komen
ter sprake. Dikwijls duikt de relatie tussen
organisatie en professionalisatie op de voorgrond op, niet uitsluitend in de afdeling die
naar die relatie is vernoemd.
Enige punten die mij opvielen.
Bij de bespreking van de deelmarkt van de
onaangename arbeid op p. 123 wordt niet
gezinspeeld op de mogelijkheid juist voor
deze werkzaamheden buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken. De buitenlandse
arbeidskrachten komen overigens wel in de
bundel ter sprake, onder meer waar wordt
betoogd dat men met die krachten het
marktdenken binnen de bedrijfsmuren trekt
(p. 133). Dat moge voor de ondernemer
niet altijd plezierig zijn, in menig geval is
het echter ook zo dat de buitenlander aanzienlijk harder werkt. Die omstandigheid
kan een zeker tegengewicht vormen. En er
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is voor de ondernemer geen bezwaar tegen
penetratie van het marktdenken zolang het
voor wat betreft het aanvankelijke arbeidsbestand per saldo niet of nauwelijks arbeidskostenverhogend werkt.
Een volgende opmerking. Ik vind het jammer dat op p. 135 de gevolgen voor de sollicitant van samenwerking tussen de bij de
arbeidsvoorziening betrokkenen niet worden
belicht. Enerzijds is ook de sollicitant erbij
gebaat dat de juiste man op de juiste plaats
komt. Aan die voorwaarde kan wellicht gemakkelijker worden voldaan als het bedrijfsleven nauw samenwerkt bij de 'inkoop'
van de produktiefactor arbeid. Anderzijds
is het bij de gebrekkige samenwerking van
vandaag soms al zo dat een ergens afgewezen kandidaat ook elders geen voet aan de
grond krijgt omdat onderzoekgegevens met
betrekking tot zijn persoon blijken te zijn
uitgewisseld. Dit kan de voordelen van
doelmatigheid en de nadelen van willekeur
in zich verenigen.
Een laatste punt. De bewapeningswedloop
bewerkte dat de krijgsmacht wat betreft
technische vernieuwingen zeker niet achterloopt bij het bedrijfsleven. Het zal niet worden ontkend. Maar het is niet uitgesloten
dat dezelfde vemieuwing met minder kosten
kan worden gerealiseerd. In het bedrijfsleven bestaat de typische figuur van de
kleine ondernemer als brenger van vernieuwingen die dan door de groteren worden
nagevolgd en aldus tot voordeel van de gehele gemeenschap gaan strekken. Misschien
is dat wel heel doelmatig. Een analogon
van de kleine ondernemer bij het krijgsbe
drijf bestaat er niet. De vemieuwingen komen er toch wel — wat dat betreft zal ik
Van Doom niet tegenspreken maar komen zij er ook op de goedkoopste manier:
wij zullen het ons moeten blijken afvragen.
Stof tot nadenken te over. Een aanbevelenswaardig bock.
J. J. Meltzer
B. De Clercq

Socialisering en sociologie
(Mens en medemens)
Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1967,
122 pp., f 4,50.
Aan de hand van een historische schets
demonstreert de schrijver dat de moderne
maatschappij wordt gekenmerkt door een
socialiseringsproces, een ontwikkeling die
hij opvat als het ontstaan van sociaal zelfbewustzijn. Een van de uitingsvormen van
dat proces is de sociologic zelf. De sociologic moet dus niet alleen de sociale werkelijkheid, maar ook zichzelf als object bestu-
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deren. De onmogelijkheid om daarbij een
buitenwerelds standpunt in te nemen dwingt
tot een analyse van de algemene grondslagen van onze maatschappij. Deze factoren
en processen kunnen niet als sociale feiten
gemeten en geteld worden; de enige mogelijkheid ligt dus in het te rade gaan bij de
filosofie.
De auteur stelt zich kennelijk op het standpunt dat de gebruikelijke tendens van de
wetenschappen, zich los te maken van wijsgerige beschouwingen, niet mag Belden voor
de sociologic. Helaas wordt de oproep tot
wijsgerige doordenking van het sociale niet
nader gepreciseerd, zodat het boek niet erg
verhelderend kan worden genoemd.
P. A. Vroon
Dr. H. Thierry

Organisatie en Leiding,
Terreinverkenning en -ontwikkeling
H. E. Stenfert Kroese N.V., Leiden, 1965,
174 pp., f 13,50.
Dit bock van Professor Thierry kenmerkt
zich door de helderheid, die schoolsheid
meebrengt. Deze schoolsheid leidt ook tot
volledigheid, maar moet omwille van de
eenvoud de begrippen onuitgediept laten.
Tevens leidt zij tot een wat neutrale en
kleurloze behandeling van de stof. Gaat
men echter uit van het doel een bock te
schrijven, dat geschikt is voor „studerenden voor het Staatspraktijkdiploma, de
acten Boekhouden en Handelswetenschappen M.O. en het Accountantsexamen", dan
is het waarschijnlijk voor deze categorieen
wel geschikt; de „studerenden in de economische en sociale wetenschappen" zullen
zich wel nader willen verdiepen in de houdbaarheid van termen als „formele organisatie" en in b.v. de sociometrische aspecten,
die hier in ben bladzijde worden behandeld.
G. W. Schlichting

WETENSCHAP

C. U. M. Smith
Moleculaire biologic
Aula, Utrecht/Antwerpen, 1966, 263 pp.,
4,50.
Deze pocket is een uitstekende popularisatie
van enkele gebieden van de moderne biolo-
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gie. Atoomtheorie, biochemie, spiercontractie, fibrillen, cel- en kernstructuren, cel-energetische beschouwingen etc. zijn geplaatst
in een breder kader, waarin geschiedenis,
filosofie en literatuur het hunne er toe bijdragen de wetenschappelijke kost verteerbaar te maken. De engelse titel „The architecture of the body" geeft de inhoud
beter weer dan de nederlandse titel. Een
register ontbreekt helaas. Voor belangstellenden gaarne aanbevolen.
M. Jeuken
Norbert Wiener

„God mens en machine"
(„God and Golem, inc. — A comment on
certain points, where cybernetics impinges
on religion". Vertaling door P. H. W. C.
Rommers).
UPR Paperbacks nr. 13. Universitaire Pers,
Rotterdam, 1966, 127 blz., f 7,50.
Het bestuderen van besturingsprocessen in
organismen, organisaties en machines is
natuurlijk niet nieuw. De poging om het
gemeenschappelijke in al deze processen te
vinden, is veel recenter. Men mag Wiener
wel de grondlegger hiervan noemen. Ook
was hij het, die de naam 'cybernetics.' hiervoor bedacht. Veel van wat op dit gebied
gebeurt heeft een technische en economische achtergrond. Wiener zelf weer al in
1950 op ethische en sociologische consequenties in zijn bock „The human use of
human beings". Vlak voor zijn dood in
1964 kwam hij in het bier te bespreken
bock nog eens terug op drie gebieden, die
hij van belang achtte voor godsdienstige
vraagstukken.
Dit waren:
— machines die leren;
— machines die zichzelf kunnen reproduceren ;
— co6rdinatie mens-machine.
Wiener laat zien dat op deze drie gebieden
thans reeds een aantal mogelijkheden zijn
aangetoond en filosofeert over de consequenties. Hierbij komen de erfelijkheid van
de machine, de mens als schepper, God als
speler, c.d., ter sprake.
Wiener koos bewust zijn uitgangspunt voor
dit bock buiten de religie en koos als tegenpool een nogal traditionele opvatting van
God en religie. Maar zijn aansporing tot de
lezer zich op deze problemen te bezinnen
is oprecht en de ontoereikendheid van de
traditionele opvattingen is overtuigend aangetoond.
H. J. M. Lombaers
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Prof. Dr. G. Things

Dierpsychologie
Psychologische monografieen, van Loghum
Slaterus, Arnhem, 1966, 332 pp., ing.
f 18,—.
De Leuvense hoogleraar, die ook in Nijmegen doceert, presenteert in dit boek een
overzicht van de studies die over het dierengedrag zijn verricht. Het oorspronkelijke
Franse manuscript werd door Drs. P. G.
Vos vertaald. De auteur is zeer belezen,
hetgeen dit boek een rijke bron van informatie doet zijn. Toch is dit werk mij niet
meegevallen, en mijn bezwaren komen op
drie punten neer : de misleidende titel: de
onzuivere probleemstelling en de gebruikte
taal. Wat de titel betreft: in het Nederlands taalgebied is er een onderscheid tussen dierpsychologie en dierethologie, twee
scholen, die beide het dierengedrag bestuderen. In het buitenland wordt dit alles
samengevat onder 'dierpsychologie', maar
niet in Nederland. Hier verstaat men onder
die term de school die vooral zijn inspiratie
van Bierens de Haan heeft ontvangen. De
auteur behandelt evenwel in zijn boek ook
de ethologische onderzoekingen, zodat de
titel liever anders had moeten luiden. Veel
ernstiger is mijn tweede bezwaar. Ik vraag
mij af, of de auteur het zojuist genoemde
onderscheid tussen de twee scholen goed
ziet. In het historisch overzicht aan het begin wordt Bierens de Haan niet genoemd,
terwijl de ethologie identiek wordt gesteld
met „beschrijving der gewoontes van dieren" (p. 19). Dit is minstens onvolledig. De
ethologie wil via de beschrijving komen tot
een verklaring volgens streng natuurwetenschappelijke methode. Wanneer de auteur
spreekt over de „mogelijkheden en grenzen
der methodes" (p. 30 e.v.) wordt hierover
niets gezegd. Dit houdt m.i. verband met
zijn opvattingen over de verhouding van
wijsbegeerte en wetenschap, in casu de dierpsychologie. Ongemerkt worden wijsgerige
begrippen grin gehaald, zodat de dierpsychologische opvattingen van de auteur ten
nauwste verband houden met een bepaalde
wijsgerige visie. Maar dan houdt zijn studie
op zuivere wetenschap te zijn. Ik heb althans de indruk gekregen, dat het wijsgerig
zielsbegrip steeds in zijn wetenschap inspeelt. Tussen de regels door drukt de auteur zijn afwijzing uit van het mechanicisme
(bijv. p. 31), maar hij maakt niet het onderscheid tussen het mechanicisme als wijsgerige houding en het mechanicisme ais we-,
tenschappelijke methode. Dit laatste is echter eis. Had hij dit onderscheid gemaakt,
dan was ook de houding van de ethologen
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hem duidelijker geworden. Nu heeft echter
het boek van Tmbergen hem „geen enkele
bijzondere verrassing" geboden (p. 223).
Tenslotte de taal. Deze is ronduit slecht.
Ik heb nog al eens moeten nadenken over
wat nu precies bedoeld werd. Enkele voorbeelden: wat is „biologische wijsbegeerte"
(p. 22), „technische oorsprong van het bestudeerde verschijnsel" (p. 31)? Met 'nervaar (passim) zal wel neuraal bedoeld zijn,
maar is met 'sensorieel' soms sensorisch
bedoeld? Maar wat is dan „sensoriele discriminatie" (p. 25)? Discriminatie schijnt
hier onderscheidingsvermogen te moeten betekenen. Het woord 'naturalist' wordt in
Nederland niet gebruikt als aanduiding
voor de beoefenaar van de natuurwetenschap. Met „tijdelijke beperktheid" (p. 253)
wil de auteur aangeven, dat de mogelijkheid
tot inprenting tot een korte tijd beperkt is.
Kortom: als informatiebron is het bock
nuttig, maar met de wetenschappelijke achtergrond kan ik mij niet verenigen.
M. Jeuken

LITERATUUR

Stefan Themerson
Kardinaal Mita°

Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 227 pp.,
9,50.
Men doet er het best aan eerst het boek en
dan het alle speelsheid missende voorwoord
van W. F. Hermans te lezen. De hoofdfiguur staat voor de positie van de kerk in
de cultuur-geschiedenis zoals die zich sinds
het midden van vorige eeuw ontwikkelde.
Met sterke ironie en veel speelsheid worden
de ontwikkelingen van de denkbeelden in
de kerk tegenover het modeme weten gevolgd. Het minst belangrijk zijn de besprekingen van staatsrechtelijke en morele kwesties, omdat daarbij aan de kerk opvattingen
worden toegedicht die alleen in het B.L.O.
en de S.P.G. nog gevonden worden. De
these die Schr. verder ontwikkelt is dat de
kerk zich telkens aanpast aan de ontwikkeling van de wetenschappen, maar die aanpassing is een onconventionele uitleg. Daarom moet de kerk in de persoon van de
Kardinaal de kenners van het woord bestrijden. Hij begint dat te doen in de persoon van de dichter Apollinaire, hoofdfiguur in de ontwikkeling van de modeme
kunst, die echter tijdens de oorlog wordt
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gedood. De Kardinaal ziet dan echter in
dat niet de dichter de werkelijke keener
van het woord en haar betekenis is die geen
verdraaiing zal toelaten, maar de analytische filosoof. Dit gehele betoog verdrinkt
bijna in een bizonder amusante allegoric,
waarbij de Schr. gebruik maakt van zijn
grote kennis van de europese cultuurgeschiedenis. Men mag zich echter afvragen
of hij niet over zijn doel heenschiet door
zijn hoofdpersoon min of meer eeuwig te
maken (hij leeft twee honderd jaar), zodat
vele filosofische vraagstukken niet in een
hogere historische eenheid worden opgenomen, maar nog gesteld blijven als anderhalye eeuw terug. Schr. stelt het voor alsof
de kerk de onveranderlijke God zou proberen aan te passen aan de gegevens van
de wetenschap. Er zijn natuurlijk lieden die
het zo zien. In werkelijkheid gaat het om
de interpretatie in de materie van het
Godsbegrip, dit in de dialectische verhouding van mens en materie, vooropgesteld
dat de mens God nooit anders dan door de
materie zal kennen. De fijne ironic van de
Schr. kon alleen gebruikt worden doordat
hij het verschil niet ziet tussen God en het
menselijke Godsbegrip.
C. J. Boschheume
Max Dendermonde

Trap op, trap af
Querido, Amsterdam, 1967, 95 pp., 1 6,90.
Snipperdagen
(Salander), Querido, Amsterdam, 1967, 190
pp., 1 2.25.
'Trap op, trap af' is een uitstekende vertelling. De schrijver verstaat de kunst van de
gewone mensen nog hun onvervreemdbare
ongewoonheid te laten zien. Ze zijn levend
(qua verbeelde figuren) in hun all edaagse
doen en laten, wat nooit bij Dendermonde
muf 'kinderachtig' aandoet. Integendeel:
het gehele verhaal is van een opmerkelijke
frisheid en eenvoud. 'Trap op, trap af' is
een zeer geslaagd werk in een sprankelende
taal.
'Snipperdagen': een bundel vertellingen „ter
verpozing" staat afgedrukt op het titelblad.
En ze vormen inderdaad een prettige verpozing voor de lezer. Een zeker verrassend
element steekt in deze verhalen. Men zou
het nuchter kunnen uitdrukken: de afloop
is er een die de lezer niet verwacht had;
alle veertien vertellingen bevatten dit onvermoede element, zij het niet in even sterke
mate. 'Snipperdagen' is prettige lectuur.
Joh. Heesterbeek

Tony Gray

The real professionals
Heinemann, London, 1967, 218 pp., 25 sh.
Een op zich niet zo ongewone opzet: iemand die de man die hem helpt, op den
duur met de meeste koelbloedigheid verdringt en er uit werkt, wordt hier ten aanzien van het krantenbedrijf behandeld. In
het eerste deel van het bock valt vooral op
de sfeer van het bedrijf, de hardheid, de
gejaagdheid, de angst gepasseerd te worden; later domineren meer de persoonlijke
perikelen van de hoofdpersonen, hoewel
steeds in relatie tot de krant. Misschien is
de drukkende 'krantensfeer' niet hard genoeg volgehouden.
R. S.
Joseph Roth

Der stumme Prophet
roman
Kiepenheuer and Witsch, Köln, 1966, 285
pp., DM. 14,80.
Deze roman is in zoverre een curiosum dat
hij nu voor het eerst wordt gepubliceerd,
hoewel deze auteur (1894 - 1939) ruim bekend en geliefd is. De uitgever heeft dit
bock moeizaam ineengeschroefd uit drie onvolledige, van elkaar afwijkende handschriften en het is de vraag of dit eindresultaat
eigenlijk voldoet. Het thema is: het portret
en de evolutie van een man (in wie men
een Trotzkij-analogie kan zien) die in het
communisme de verlossing ziet, maar na de
Russische revolutie tot de conclusie komt
dat haar ideedn niet te realiseren zijn. Precies hierin ligt de denkfout. Het uitstellen
van de publikatie kan dan al verantwoord
worden door de te opdringerige gelijkheid
met Trotzkij's peripetiedn, de diepere reden
ligt echter in S.'s episch talent. Hij heeft
een uitzonderlijke begaafdheid voor het natekenen van individuen, van milieus, van
individuele moraal, maar niet, zoals hier
gevraagd wordt, van ideedn, van problemen,
van ideologic. Zijn held blijft een outsider
die in fraaie elegantie van taal en constructie, met de grimmige ironic van een verschoppeling uit de Habsburgse contreien,
met gave ritmiek en melodic een in wezen
onharmonieuze wereldbelevenis tracht te
reflecteren. Het belang van deze roman ligt
dan ook voomamelijk in het vlak waarom
hij mislukt is, d.w.z. in de onvervangbare
eigenheid van S., meer dan in het benaderde thema en de geest van de tijd.
C. Tindemans
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Vernon Mallinson

Modern Belgian Literature.
1830 - 1960
Heinemann, London, 1966, 205 pp., 42/-.
Het kan boeiend zijn wanneer een vreemdeling zich voor je literair bezit interesseert,
maar als je relief en informatie tekort ziet
schieten, zit het resultaat je in de maag.
Zonder voldoende nuancering knoopt S. generaties aan elkaar, plaatst de tweede lichting voor de eerste, miskent (bv. H. Claus
over wie geen woord i.v.m. lyriek en roman), verwaarloost (bv. P. Willems) of
overschat (bv. H. Hensen). In feite is 1966
een fictieve afsluitdatum, aangezien geen
bibliografie na 1944 opgenomen wordt. Wat
nadien is verschenen, krijgt geen kritische
beurt meer, zodat de vraag opkomt of dit
boek geen tweedehandse compilatie is en of
de auteur wel uit eigen kennis over deze
'Belgische' literatuur oordeelt (uiteraard uitgaande van de wensidee dat zulk een cultuur inderdaad ook bestaat). Met de Nederlandstalige bijdrage is hij beslist onvoldoende vertrouwd.
C. Tindemans
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getiteld. Beide publikaties waren weinig conventioneel, maar het was toch duidelijk, dat
men in het eerste geval met verhalen, in het
tweede geval met een roman te doen had.
Wat men met Ergo aan moet is volstrekt
onduidelijk. Lind tracht een verdorven geest
in een verziekte taal uit te drukken. Hij wil
kennelijk de demonic tonen die in alledaagse
mensen werkzaam is. Maar hij is schromelijk
tekort geschoten. Te consequent heeft hij de
'verziekte taal' als medium willen gebruiken
om de verdorvenheid te 'bewijzen'. Daarmee
is hij onleesbaar geworden. Zijn zinnen zijn
onbegrijpelijk. Dat is jammer, want men kan
terecht vermoeden, dat Jakov Lind iets heeft
willen overdragen. Die overdracht komt nu
niet tot stand, omdat zowel het medium (de
taal) als de procedes op een alles frustrerende wijze zijn gehanteerd. Men kan slechts
bewondering hebben voor de vertaler die dit
alles zo nauwgezet in het Nederlands heeft
omgezet.
J. P. Schuyf

Alfred Kurella

Kleiner Stein inn grossen Spiel
Roman

Jakov Lind

Ergo
Vertaald door Oscar Timmers.
De Bezige Bij, Amsterdam, 1967, 176 pp.,
f 7.50.
Een boek dat op de flap als een roman
wordt aangekondigd dient natuurlijk ook een
roman te zijn. Dat wil zeggen, dat men mag
verwachten, dat enkele elementaire procedes
in acht genomen zijn. Zo dient de lezer,
eventueel na veel zoeken, een plot te kunnen
ontdekken. Is er geen plot aanwezig, dan
kan men terecht zeggen, dat het bock als los
zand aan elkaar hangt en this geen roman
is. Dat is de grote teleurstelling waarvoor
Jakov Lind met zijn bock Ergo gezorgd
heeft. Het geeft niet wat het belooft : het is
geen roman. Er zit geen enkele lijn in; het
is zelfs niet een veelvoud van verhalen. Men
krijgt de indruk, dat de auteur maar in het
wilde weg geschreven heeft en plotseling is
opgehouden. Het einde had ook op pagina
vijf of pagina tachtig kunnen vallen. Nu zijn
het 176 bladzijden geworden. Jakov Lind
heeft sinds 1962 een grote naam. In dat jaar
kwam hij met de opzienbarende verhalenbundel Een ziel van hout in Nederland op
de markt. Het jaar daarop schreef hij met
veel succes een roman, Landschap in beton

Aufbau-Verlag, Berlin (-Ost), 1961, 465 pp.,
MDN 9,90.
Voor een naief literatuurminnaar blijft het
onverklaarbaar dat deze barslechte, onbeduidende 'roman' Uberhaupt tot publikatie
is geraakt, maar voor de ingewijde wordt
wel iets duidelijker als hij weet dat S. 'Leiter der Kommission fur Fragen der Kultur
beim Politburo des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands' is.
Thema vormt de besluiteloosheid van een
Duits schrijver, emigrant zonder ideologie,
te Parijs verblijvend in 1938, in contact met
collega's die van het Spaanse front komen
of partijfuncties uitoefenen. Onder druk
gezet door de nazi-ambassade, keert hij tenslotte naar Duitsland terug, niet beseffend
dat hij zijn vrijheid verspeelt en alleen als
propagandistisch instrument zal worden
misbruikt. Zijn inkeer en zijn politieke keuze voor S.'s optiek zouden dan in een vervolgdeel worden beschreven maar zover is
S. gelukkig nooit geraakt. Helemaal oninteressant is het bock echter niet, omdat voor
de lezer achter de pagina's een perspectief
opdoemt dat de levensinzet, de overtuiging
en de energie van deze politieke auteurs
blootlegt en ontroerend maakt. Met literatuur heeft dat echter niets uit te staan.
C. Tindemans
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Anna Seghers

Der Bienenstock
Gesammelte Erzahlungen. 3 Bde

1963, 304 + 375 + 376 pp.. Samen MDN
19,80.
Die Kraft der Schwachen.
Erzahlungen

1967, 183 pp., MDN 6,30.
Die Entscheidung

Roman
1963, 597 pp., MDN 10,50.
Aufbau-Verlag, Berlin(Ost) und Weimar.
Voor A. Seghers (geb. 1900, voorzitster van
het 'Deutscher Schriftstellerverband' der
DDR) is het communisme haar hele leven
lang de inspiratiebron geweest en al de hier
besproken publikaties zijn daarvan overtuigende documenten. Der Bienenstock is
slechts een selectie uit haar vele vertellingen, met name het belangrijke 'Der Aufstand der Fischer von St. Barbara' (1928)
ontbreekt. Toch is het een rechtvaardige
doorsnee van haar bedoelingen en realisaties : actualiteitsgeschiedenis omgezet in
menselijke participatie aan het lot van de
wereld, partijrichtlijnen gesublimeerd in een
mythische sfeer met heiland-allures, literaire
eenvoud die enkel gloeien kan uit bezieling
en persoonlijk engagement. Artistiek is er
een duidelijke evolutie te merken: het verlangen naar een gelukkige samenleving
vormt brood en zout van de beginjaren,
aspiraties naar vrede en vrijheid houden
haar tijdens de exieljaren (met veel exotische verhalen uit de Karaibische zee) overeind en bezorgen het proza een gouden
glans; de DDR-actualiteit, realiteit nu of
realisering van de vroegere beloftevolle
slagwoorden, versmalt haar horizon tot
dagdagelijkse incidenten zonder halo en
haar taal wordt nog hoekiger, scherper, ja
bureaucratischer. Slechts in de nieuwe bundel Die Kraft der Schwachen hervindt ze
zichzelf, omdat ze hier een thematische geslotenheid kan herstellen: de zwakke mens,
bijgevolg ook meestal buiten de historische
en geografische actualiteit, put uit zijn politieke overtuiging de kracht om een daad te
stellen of de tijd te trotseren. In Die Entscheidung volgt ze het spectrumprincipe,
reeds bekend uit haar beroemde roman Das
siebte Kreuz. Centraal staat de ontwikkeling in Duitsland na 1945, vooral 1947 1951 met de oprichting der twee Duitse
deelstaten, maar de epische draad loopt
terug tot de emigrantenlotgevallen in de
USA en Mexico, plus de Spaanse ervaring

die de drie hoofdfiguren met elkaar verbindt. Daarrond groeien verhaalkemen die
de partijslogans van reactionair herstel (in
West-Duitsland) en progressiviteit (in de
DDR) illustreren. Te zelden klimt S. weer
op tot de epische evocatiekracht van haar
novelle; te vaak levert ze plichtproza af
waaraan de geslepenheid ontbreekt en
waarvan de interesse alleen politiek is. Een
levensdroom realiseert zich thans als saaie
propaganda.
C. Tindemans

Joseph Roth

Das Spinnennetz

Roman
Kiepenheuer und Witsch Verlag, Köln,
1967, 160 pp., DM. 9,80.
Andermaal, na Der stumme Prophet, een
roman die de meeste Roth-kenners onbekend was gebleven. Toch is hij reeds vroeger verschenen, zij het niet in boekvorm
maar als feuilleton in de Weense Arbeiterzeitung (van 7 oktober 1923 af). De reden
waarom Roth nook tot een zelfstandige publikatie heeft kunnen besluiten, is te vinden
in het verhaal zelf. Het gaat om Theodor
Lohse, een jongen van kleine komaf die
het tijdens de 1e Wereldoorlog tot luitenant
brengt en na de nederlaag zijn plaats niet
meer vindt. Te Berlijn komt hij terecht in
rechtsradicale kringen met voelarmen naar
Ludendorff en Hitler. Te midden van Spartacusopstand, Freikorpsoefeningen, verkiezingsrellen, Kapp-putsch, staking en moeizame Weimar-democratie drijft hij mee naar
samenzwering, schaduwing, homosexualiteit,
moord, antisemitisme, machtswellust. De
roman houdt plots op en heruitgever P. W.
Jansen vermoedt dat dit samenhangt met de
novemberrevolutie van Hitler in 1923. Plots
bleek zijn fictie verbijsterende realiteit te
zijn, terwijl ze tegelijk toch niet opkon tegen
de interne aard van deze realiteit. Liever
dan er mee door te gaan, hield hij de
roman tegen en tevens alle verdere publikatie. Veel in deze roman zit ook in de overige werken van Roth. Lohse is het type van
de verlorene, de meedrijver, de onpersoonlijke, die in het net van de tijd met zijn vele
tegenstrijdige krachten gevangen zit zonder
uitkomst. Belangrijk ook is het over-en-weerschommelen tussen cynisme en medelijden,
tussen rechtstreekse inzet en gereserveerde
observatie, tussen 'hij' en 'ik', tussen beschrijving en beleving.
C. Tindemans
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Paul K. Kurz s.j.

Ober moderne Literatur.
Standorte and Deutungen
Josef Knecht Verlag, Frankfurt, 1967, 250
pp., DM. 19,80.
S. (literair criticus van Stimmen der Zeit)
verenigt hier doelbewust twee uiteenlopende
vormen van literaire kritiek: de analytische
en de synthetische, niet als een toevallige
diversiteit in methodische aanpak, maar
vanuit het besef dat ze elkaar steunen en
aanvullen. Als standpunt-essays fungeren
bijdragen over de evolutie in de moderne
roman, de relatie tussen literatuur en natuurwetenschap, en de spanning tussen hedendaagse literatuur en theologie. S. openbaart zich als een ruimdenkend kenner die
weliswaar geen combattieve visie naar voren
schuift maar een zeer eigentijdse en onconservatieve opinie over elk der thema's poneert, altijd steunend op een historische
groei waaruit hij meteen de noodzakelijkheid van actuele tendensen argumenteert.
Demonstratiemateriaal over gehalte, inhoud,
vorm, waarde en toekomst van moderne
Duitse auteurs brengt S. voorbeeldig onder
in (grondig literair-analytische) opstellen
over F. Kafka, H. Broch, G. Grass, H.
Meissen')Intel en N. Sachs.
C. Tindemans

Josef Czapski

Unmenschliche Erde
Kiepenheuer & Witsch, KOIn/Berlin, 1967,
468 pp.
In het oorlogsjaar 1943 werd in Katyn een
massagraf ontdekt. Vierduizend Polen, die,
nadat zij uit een Sovjetrussisch kamp waren
vrijgelaten, plotseling 'spoorloos verdwenen'
waren, bleken in de bossen van Katyn vermoord te zijn. Het massagraf werd door de
Duitsers ontdekt en zij maakten er een handige anti-Sovjetrussische propagandastunt
van. De Russen bleven ontkennen, dat zij
aan deze massamoord schuldig waren. Zij
weigerden echter mee te werken aan het
onderzoek dat een neutrale onderzoekingscommissie wilde instellen en van het begin
of aan geloofde ook de Westerse wereld, dat
de vierduizend Polen het slachtoffer waren
geworden van een gruwelijk besluit dat in
het Kremlin genomen was. De sinds 1945 in
Frankrijk levende Tsjechische Pool Josef
Czapski behoorde in 1941 tot de groep Poolse militairen die van de Sovjetrussen amnestie kregen. Samen met zijn kameraden wilde
hij een nieuw Pools leger op de been bren-

gen dat aan de zijde van de geallieerden
tegen de nazi's zou optrekken. Bijna achtduizend van de Poolse vrijgelatenen bleken
echter spoorloos te zijn en Czapski kreeg
van de Poolse legerautoriteiten de opdracht
om de verdwenenen op te sporen. In Moskou
en andere Sovjetrussische steden trachtte
Czapski een spoor te vinden. Hij drong door
tot de hoogste functionarissen van de Sovjetrussische geheime politie, maar nergens wilde men hem helpen. Van dit zoeken naar
achtduizend kameraden — waarvan er slechts
vierduizend vermoord in Katyn gevonden
werden geeft Czapski een aangrijpend
relaas, even aangrijpend als de wijze waarop
hij schrijft over de ontberingen die de Poolse
overlevenden moesten doorstaan om ten
slotte toch een Pools leger op de been te
brengen, dat via Irak, Palestina en Egypte
uiteindelijk contact kreeg met de Westelijke
bondgenoten, aan wier zijde de Polen een
heldhaftige strijd streden. Ook Czapski 'bewijst' de schuld van de Russen aan Katyn
niet, maar na lezing van dit droeve relaas
kan niemand meer aan die schuld twijfelen.
J. P. Schuyf

Charles Moeller

Der Mensch vor dem Heil
Eine Untersuchung moderner
Literatur
Otto Mueller, Salzburg, 1967, 184 pp., OS
110.—.
Het is nu wel duidelijk geworden dat de begrippen waarin de traditionele verkondiging
de heilsboodschap van het Evangelie gevat
heeft, weinig of geen contact meer hebben
met de werkelijkheid van heden. Schr. toont
dit nog eens ten overvloede aan voor het
begrip 'heil' zelf. Daama onderzoekt hij de
hedendaagse literatuur op de wijze waarop
daarin 'heil' voor de mens verstaan wordt.
Waarbij dan de door hem uitgekozen auteurs in twee categorieen worden ingedeeld.
Allereerst degenen die weliswaar tot beschrijving van 'heil' komen, maar die niettemin 'gesloten' blijven voor een echte heilsverwachting: 'heil' moet gezocht worden in
gerechtigheid, leven en liefde voor allen
hier in deze wereld; maar men ziet niet hoe
deze werkelijkheid zouden kunnen worden
in ons bestaan met elkaar (o.a. Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, Kafka). Opmerkelijk is hier het levendig besef van verantwoordelijkheid en als gevolg vaak van
schuld. In een tweede categoric is literatuur
van uitgesproken christelijke signatuur bijeengebracht (o.a. Mauriac, Julien Green,
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Eliot, Peguy, Claudel, Sigrid Undset, Gertrud von le Fort). Opvallend is hier dat
evenmin de heersende onmenselijkheid in
onze onderlinge verhoudingen verzwegen
wordt, maar dat het 'hell' in de verlossing
daaruit tat eerlijke menselijkheid werkelijkheid wordt in de gemeenschap en liefde die,
in de kracht van Gods genade, in onze ontoereikendheid en zwakheid en ondanks deze ibereikt wordt. Dit bock biedt boeiende
lectuur, die het inderdaad mogelijk maakt
zich vruchtbaar te bezinnen op een meer
eigentijdse benadering van 'heil'. Maar of
het contact van de christelijke heilsverwachting met het eigentijdse zoeken gelegd is?
Zegt schr. niet uitdrukkelijk n.a.v. zijn tweede categorie: „De wereld van Julien Green,
Graham Greene en Bemanos blijft voor de
moderne mens praktisch een gesloten wereld"? (p. 116). Misschien kan en moet nog
meer aandacht besteed worden aan de mogelijkheden die de eerste categoric ons
biedt.
S. Trooster
Stefan Heym

Der bittere Lorbeer
Roman unserer Zeit
List Verlag, Munchen, 1966, 963 pp., DM.
19,80.
Deze roman, Westduitse licentieuitgave van
de oorspronkelijk in het Amerikaans geschreven versie (1948, 'The Crusaders') is
zonder twijfel sterk autobiografisch. S.
kiest als een der hoofdfiguren een Duitser
die voor de nazi's is uitgeweken naar de
U.S.A., voor wie hij tijdens de laatste Wereldoorlog als soldaat dient, maar hij blijft
ook herkenbaar in de officiersfiguur die bij
de inlichtingendienst zijn taak verricht en in
het bezette Duitsland een krant moet oprichten. Globaal is de roman een episch bericht over de periode tussen invasie en capitulatie en hij omvat dan ook zeer uiteenlopende episodes (de slag in Normandie, de
bevrijding van Parijs, het Ardense tegenoffensief, de doorbraak over de Rijn, de bevrijding van een KZ, de denazificatie). De
ideologische gerichtheid van de auteur
breekt wel door waar hij geheime afspraken
op het spoor komt tussen Amerikaanse officieren, in het burgerleven pionnen van
het grootkapitaal, en Europese collaborateurs die een nieuwe kans krijgen. Voortreffelijk is de grote epische adem waarmee
S. de talrijke intieme details in een groot
geheel weet te dwingen en erin slaagt zowel
de feiten van het slagveld als de interpreta-

tie van de manipulerende beginselen te verenigen. De belangstelling is nooit gericht
op het oorlogsgebeuren als een aanleiding
tot schilderachtige monsterlijkheden, maar
op het elementair-menselijke gedrag van de
underdog die held en slachtoffer tegelijk
dient te zijn en daaraan bezwijkt, zelfs als
hij tot overwinnaar wordt gekroond.
C. Tindemans
Carl Sternheim

Prosa I
451 pp..
Prosa
511 pp..
H. Luchterhand Verlag, Neuwied, 1964,
(Gesamtausgabe dl 4 en 5).
Deze twee delen omvatten het vertelproza,
dat in deel I de kortere novellen (van Busekow tot Die Hinrichtung) en in deel II de
grotere porties (Libussa, Gauguin and van
Gogh, Adrienne en de roman Europa) inhoudt. Twee aspecten zijn interessant: de
thema's en de taal. Als centraal motief
staat in al deze verhalen (vaak slechts modulatie van een en hetzelfde thema) het
verlangen naar autonome realisatie van de
mens, het geloof in de gelijkberechtiging
van elke menselijke nuance, als die althans
niet berust op burgelijke wensdromen; niet
het gemeenschapsideaal spreekt emit, maar
een menselijkheid die voor elk individu op
een andere wijze wordt waar gemaakt. In
wezen drukt S. een lange en vaak grandioze
programmatiek uit; hij wil ingaan tegen
een Europa dat door filosofie en rationalisme, logics en vooruitgang uitgehold is en
herhaaldelijk worden theosofische en aziatisch-religieuze raakpunten en impulsen
merkbaar. Zijn eis mikt op vrijheid, oorspronkelijkheid, desinteresse en paradijselijkheid, terwijl hij weigert de sociologische
onderwerping te ondergaan aan een wet of
behoefte, het nutseffect, wat voor morele
waarden ook, en alle slogans in de aard
van 'Wile zur Macht' en 'Kampf ums Dasein'. Hij kiest zijn motieven in de zin dat
hij een gedroomde realiteit kan uitwerken
als een utopisch tegenbeeld van de burgerlijke samenleving. De taal is hiervoor het
aangewezen instrument en hij bereikt dit
niet door een manieristische kwelling (verschoven woordvolgorde, vergelijking die
altijd metaforisch is, infinitiefconstructies)
maar door de dynamische rust van zijn
proza die tegelijk zakelijk en geemotioneerd
uitvalt. Deze taal wordt wereldbeschouwe-
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lijk relevant omdat hij de tastbare burgerlijkheid van alledag afschrijft; in de plaats
komt een ver doorgedreven beeldenproces,
in de aard van abstracte plasticiteit, algemeen en formule-achtig, nooit individualistisch : niet op het verpsychologiseren van
feiten en opinies komt het aan, niet op
mee-voelen, maar op gevoel in een elementaire zin. Zo manifesteren deze prozateksten
een wereldgevoel dat ondanks de tijdsafstand onverminderd stand heeft gehouden
en dat tot in zijn aparte expressiviteit impulsen lanceert en indrukken verwerkt die
zonder weerga als uiterst eigentijds kunnen
worden beschouwd.
C. Tindemans

FILM

Andrew Sarris

The Films of Josef von Sternberg
The Museum of Modern Arts, New York,
1966, 56 pp., gall.
Deze bondige, chronologisch ingedeelde
analyse van het oeuvre van von Sternberg
kan op het eerste gezicht erg fragmentarisch
aandoen, bij nadere bestudering blijkt het
een heel degelijke en tevens briljant originele aanpak te verraden. Naar aanleiding
van de verschillende films wordt telkens
een, meestal verrassend nieuw facet naar
voren gebracht, zo onopvallend-bescheiden
doch zo pertinent, dat de hele studie een
model in het genre wordt.
E. De Kuyper
Jean-Louis Curtis

Cinema
Du Desert Rouge a Qui etes-vous
Polly Maggoo?
Ed. Julliard, Paris, 1967, 220 pp..
Een dertigtal recente films van uiteenlopende aard en waarde wordt bier door de
Franse letterkundige besproken, in meestal
korte kroniekjes. De methode van S. bestaat erin telkens een film te reduceren tot
zijn algemeen-menselijke dominanten. Dit
gebeurt in een koele, gemaniereerde stijl.
Vrij spoedig blijkt dat deze aanpak pseudoemstig is en de films herleidt tot een uitwisselbaar skelet. Het procede heeft, ondanks de eerlijke bedoelingen, niets meer te
maken met filmanalyse.
E. De Kuyper
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Gerard Guillot

Les Prevert
no. 47 Cinema d'Aujourd'hui, Ed. Seghers,
Paris, 1966, 188 pp., geill..
Philippe Haudiquet

John Ford
no. 46, Cinema d'Aujourd'hui, Ed. Seghers,
Paris, 1966, 188 pp., geill..
De creatieve wereld van de gebroeders Prevert (Jacques, dichter en draaiboekschrijver,
en Pierre, cineast) wordt door S. onderzocht aan de hand van een literaire en
thematische sfeerschepping. De wezenlijke
cinematografische bijdrage van deze twee
persoonlijkheden komt aldus nagenoeg niet
ter sprake. Eerder een aanvulling dan een
inleiding tot het cinematografische oeuvre
van de Preverts.
Plaatsgebrek, maar ook de veelzijdigheid en
de overdaad van het te bespreken materiaal
heeft Haudiquet in zijn inleidende studie
over de veteraan J. Ford (geb. 1895, eerste
film in 1917, nog steeds werkzaam als producer) ertoe aangezet uitsluitend een thematische en dus periferische benadering van
deze cineast uit te werken.
De 'beperktheid' van deze twee werkjes
wordt telkens gecompenseerd door een lijvig
dossier bestaande uit perscitaten, commentaren allerhande van vrienden en medewerkers, draaiboekfragmenten, en een uitgebreid biblio- en filmografisch hoofdstukje.
E. De Kuyper

Le Western
Sources, mythes, acteurs,
filmographies
Le Monde en 10/18, Paris, 1966, 375 pp.,
40 ill., FF. 8,70.
Na een viervoudige inleiding die de ludieke
(R. Bellour), de geschiedkundige (schitterend essay van R. Tailleur), de epische (B.
Dort) en de tragische componenten van het
western-genre analyseert volgen twee uitgebreide lexicons. Het eerste behandelt —
soms op een uitvoerige wijze zoals het voortreffelijk opstel gewijd aan de 'theogonie' in
de western van R. Benayoun — een reeks
trefwoorden gaande van 'alcoolique' tot
'viol'. Het tweede bestaat uit essayistische
benaderingen van belangrijke en minder belangrijke persoonlijkheden (cineasten, acteurs) uit de western. Een dertigtal specialisten hebben aan dit boekje meegewerkt.
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Het is uitgegroeid tot een mooi voorbeeld
van moderne (degelijk en tevens relativerende) Franse filmessaystiek. Aanbevolen.
E. De Kuyper

TONEEL

Heinz Riedt

Carlo Goldoni
123 pp..
Renate Matthaei

Luigi Pirandello
136 pp..
Hans Weigel

Johann Nestroy
94 pp..
Gunter Schtible

Franz Grillparzer
175 pp..
Erhard Friedrich Verlag, Velber, 1967,
(Friedrichs Dramatiker des Welttheaters 24,
26, 27 en 28), elk DM. 4,80.
Deze 4 nieuwe deeltjes in de reeks die op
60 berekend wordt, voegen zich in de vertrouwde systematiek : data, werk en tijd,
analyse en interpretatie van de afzonderlijke stukken, bijvalsgeschiedenis met iconografie, bibliografie. Opvallend is de moderne geest in Riedts Goldinibijdrage; schrijver
stelt hem voor vanuit de hedendaagse
sociale interpretatie en meteen krijgt achtergrond plus stiji een andere belichting. Ook
Matthaei's Pirandello is meer dan een gelegenheidsbijdrage ; argumenterend vanuit de
historische opeenvolging der stukken, wordt
de groeikracht en tegelijk eenvormigheid
van Pirandello's werkobsessie uiterst keurig
behandeld. Weigels Nestroy daarentegen
blijft oppervlakkig, trouw gelovend in de
vanzelfsprekendheid van de Weense posse
die bij export niet meer zo meeslepend blijkt.
Schables Grillparzer bevat wel te veel historisch-dramatisch ballast en slaagt er evenmin
in precies uit te maken waarom Grillparzer
tot vandaag toe een vaste waarde van het
Duitse, maar beslist niet van het Europese
theater is gebleven. Samen sluiten ze zich
mooi aan bij wat een uitstekende encyclopedic der belangrijkste theaterauteurs belooft
te warden.
C. Tindemans

Gunter Kaltofen

Das Antlitz des Schauspielers
Theater. Film. Fernsehen
Henschelverlag, Berlin (-Ost), 1963, 284
Abb., MDN 26,50.
Voorafgegaan door uitspraken over de bijdrage van de individuele acteur (van Lessing tot Wolfgang Heinz, intendant van het
Deutsches Theater), brengt dit album een
overzichtelijke catalogus van gelaatsopnamen van acteurs die in het D.D.R.-theater
actief zijn. Niet altijd gaat de afzondering
van het gelaat gepaard met een integratie
in de spelfase, maar als algemene indruk
blijft toch over dat de toevallige acteur gekiekt wordt als een onderdeel van een situatie, zodat meteen alle verdere verduidelijking via ondertekst uitblijven kan. Fotoesthetisch is er niet zoveel om geestdriftig
over te doen, maar anderzijds is reeds de
maatschappelijke belichting als primair doel
een voldoende gaaf kenmerk om alle artistiekerigheid als enige opzet achterwege te
kunnen laten. Overigens moet toch opvallen
dat vooral film- en tv-opnamen nogal mystiekerige posen bevatten van socialistischbewuste mensen die in een lenstoekomst
staren, terwijl de strikte toneelspeler anecdotischer blijft. Wie hieruit diepere tendensen wil afleiden, kan zijn gang gaan.
C. Tindemans
Leo Vroman

Het Grauwse Diep
toneelspel in drie bedrijven
E. Querido, Amsterdam, 1966, 47 pp..
In de omslagtekst deelt de uitgever mee dat
dit toneelstuk „de strijd verbeeldt tussen
podzie en proza (of hoe u ze anders noemen
wilt) als levensfenomenen, niet als literaire
grootheden" en dit lijkt me inderdaad een
van de honderd mogelijke ideeen. Aan het
slot van deze heerlijke nonsens-met-onnaspeurbare-diepgang ken ik de negenennegentig andere ook niet. Vast staat eigenlijk alleen dat S. onvergetelijk-leukdwaze invallen
heeft gehad, die emstig-vrolijk ingaan tegen
elke toneelconventie en die uitgewerkt liggen in een taal die zichzelf verheft tot een
autonome functie, terwijl ze toch nergens
de mimische voltiges verhindert. Uiteraard
geen commercieel theater, ook al omdat het
bedoeld was voor het 11 e lustrum van
Unitas Utrecht. Precies daarom een uitdaging voor elk regisseur die niet in de alledaagse routine wenst te verkalken.
C. Tindemans
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Tadeusz Rozewicz

Der unterbrochene Akt and andere
Stiicke
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1966, (Bibs
Suhrkamp 189), 149 pp., DM. 5,80.
Schild aus Spinngeweb.
Aufzeichnungen aus der Werkstatt
Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1967 (ed
suhrk 194), 113 pp., DM. 3.
S. (geb. 1921), een der Poolse wonderkinderen die internationaal zijn doorgestoten,
schrijft toneel uit een provocerende skepsis
over het 'conventionele' medium en dit met
spitse en poetische, brutaliserende en ontroerende invallen. Zowel in Der unterbrochene Akt als (vooral) in Die Karthotek en
Die Laokoon-Gruppe treft de grillige structuur die nergens meer vastzit aan een lineair, chronologisch principe maar geconstrueerd wordt volgens de reflexies van de
'held', zelf een demythologiserend karakter.
De intern-logische opbouw verantwoordt de
vele gestalten uit heden en verleden, die
tevens de constellatie leveren waartegen de
held zich opstelt. Kenmerkend is het uitblijven van enige thesis of moraal. Existentialistisch (niet als historisch citaat maar
als bestaansrelatie) van vertrekpunt, ontstaat de anarchistische indruk uitsluitend uit
de versplinteerde taal, altijd ironisch-cynisch, soms bitter, toch altijd mild en vol
vragen naar begrip voor de mens. Bevestigd
wordt deze waarde in de prozaflarden en
lyrische schokken van het laboratoriumscript waarin S. andermaal de gangbare
poezie afwijst, maar in wat hij behoudt
(beelden van gereduceerde ervaring met nadruk op het antimagische, het antihermetische, het anti-esthetische) een essentiele wereldbelevenis opvangt met een speels-wrang
woordlaconisme dat niet langer ijle methode
maar beleefd geloof is.
C. Tindemans

Bernard Dort

Theatre public 1953 - 1966
Essays de critique
Editions du Seuil, Paris, 1967, 382 pp.
S., de ongekroonde aanvoerder van een
groep marxistisch-georienteerde Franse
theatercritici die in het tijdschrift Theatre
populaire (1953-'64) een consequente visie
op het moderne theater hebben gegeven,
bundelt hier zijn persoonlijke bijdragen
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in deze kruistocht, die de relatie tot het
fenomeen theater (en niet alleen in Frankrijk) grondig heeft beinvloed. De vraag die
voorop staat, is de inbreng van het klassiek
toned in het huidige theaterbewustzijn, aan
de hand van Corneille, Racine, Marivaux en
Shakespeare, terwijl tevens het aandeel van
Pirandello in de opkomst van een vernieuwde belevingsvisie wordt onderzocht. S.'s grote lief de gaat uit naar Brecht, die uiteraard
sociaal-maatschappelijk benaderd wordt,
maar van wie hij impulsen ontvangt die,
verder gedemonstreerd aan de avantgarde
(Beckett, Ionesco, Adamov), andermaal resulteren in een kritisch onderzoek naar de
plaats van het theater in de huidige cultuur
en maatschappij. Daarom zijn de twee slothoofdstukken ('L'ere de la mise en scene'
en 'Le theatre comme representation') de
belangrijkste, omdat ze, sterk geinspireerd
op het Berliner Ensemble en het Piccolo
Teatro met kritische blik naar het TNP en
naar Planchon plus de regionale Franse
groepen, tot een soort summa geraken
i.v.m. het scenische bewustzijn, d.w.z. de
oorzakelijke verbinding tussen wat en hoe
op het theater enerzijds en waarom en waartoe in de zaal anderzijds.
C. Tindemans

Henry H. Wells

The Classical Drama of the Orient
Asia Publishing House, London, 1965, 348
pp., 60/.
In het 1 e deel geeft S. een grondige analyse
van de Chinese toneelletterkunde, waarbij
hij niet het klassieke misverstand begaat
deze Oosterse kunstuiting diametraal tegenover de Westerse te plaatsen. Veeleer demonstreert hij de interne waarden (eros-thematiek, ethische basis, mythologische traditie), zodat soorten onderscheiden worden
die vergelijkbaar zijn met onze begrippen
als tragedie, komedie en tragikomedie. Zo
komt hij keurig tot zijn stelling dat de literaire waarde van dit toned, doorgaans laatdunkend beoordeeld, integendeel hoog ligt.
Het 2e deel, exclusief op het Japanse Nohdrama gericht, verklaart opkomst en groei,
principes en verbeelding, conventie en evolutie, institutionalisering en hernieuwing,
waarbij vooral de Noh-invloed op het Westerse theater (vertoning en tekst) zeer belangrijk blijkt te zijn. Encyclopedische rijkdom is opzettelijk vermeden, zodat inzicht
en verklaring een studie opleveren die voor
ieder belangstellende revelatief werkt.
C. Tindemans
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Christian Weise

Baurischer Machiavellus
143 pp., DM. 9,80.
Ferdinand Raimund

Der Bauer als Million&
116 pp., DM. 9,80.
lwan Goll

Methusalem
89 pp., DM. 8
(Komedia Bd X, XI en XII)
Walter de Gruyter, Berlin, 1966.
De drie nieuwe deeltjes in deze uitstekende
serie kritische toneeltekstuitgaven zijn verzorgd volgens de nu al vertrouwd-wetenschappelijke methode: stofexegese, ontstaansgeschiedenis, genre-onderzoek, dramatische analyse en bijvalsgeschiedenis. Het
'Lust-Spiel' (1679) van C. Weise (1642 1708) behoort tot het Schooldrama, uiteraard didactisch, echter niet in de enge zin
van pedagogische directieven maar in de
brede van een spiegel van het menselijk
leven. Naast dit nutseffect, blijft het genre
belangrijk omdat het, geinspireerd op het
Latijns-klassieke voorbeeld, een evolutie in
het Europese drama voorbereidt. F. Raimund (1790 - 1836), Weens acteur-auteur,
brengt in dit 'Zaubermarchen' (1826) een
schools voorbeeld van Weense volkscomedie, d.w.z. een totaliteit van theatrale vormen, van commedia dell'arte en farce via
melodrama en zangspel tot ballet en spektakel, alles op het mimische effect berekend, zodat de literaire waarde ondergeschikt blijft. Het satirische drama (1918)
van I. Goll (1891 - 1950) is belangrijk om
de explosieve vormvernieuwing in A. Jarry's spoor: de dramatische groteske met
cinema-ingredidnten, het consequente masker en het depsychologiseren, het clownprincipe met maatschappelijke functie, bewuste esthetische naiviteit en het vermijden
van elke realistische allusie. Op een volkomen eigen manier zijn deze drie stukken
baanbrekend voor een telkens sterk tegengestelde ontwikkeling.
C. Tindemans
George Hauger

Theatre — General and Particular
Michael Joseph, London, 1966, 213 pp.,
30/-.
Dit boek bevat vijf lijvige, heterogene op-.
stellen. Als algemeen kunnen gelden: 'The-

atre in General', een omstandige beschrijving van wat een doorsnee-toeschouwer in
een toevallige vertoning te ondergaan krijgt
en wat daarvan de verantwoording uitmaakt, en 'About Ballet'. Als theaterhistorische studies fungeren: 'The National
English Opera' (Julliens poging in de
vroeg-Victoriaanse tijd (1840 - 60) om de
opera uit de sensatie naar de kunst over te
hevelen), 'Ten Years of a Provincial Theatre' (een inventaris van het repertoire van
het Wakefield Theatre van 1786 tot 1795,
zonder interpretatie) en 'The Theatrical
Treasury' (acteursgages, theaterbudget, commercialisatie-aspecten).
C. Tindemans

Gunther Weisenborn

Theater
Bd I Dramatische Balladen
Bd 2 Stiicke and komOdien
Henschelverlag, Berlin (Ost), 1964, 362 en
320 pp., samen MDN. 18.50.
Een eigen plaats in de Duitse dramatische
literatuur heeft S. (geb. 1902) eigenlijk nooit
gevonden. Sociaal gangageerd en Brechtvolgeling maar geen emigrant, fellow-traveler maar geen socialistisch realist, theatervernieuwer maar zonder elementen van
strikt eigen vinding, verontwaardigd over
deze wereld maar zonder een typische stem
om gehoor, te vinden, is zijn (bier gedeeltelijk verzameld) dramatisch oeuvre tweederangs, geaffilieerde produktie, altijd in het
spoor van voorgangers, nooit helemaal teleurstellend maar ook nooit met die persoonlijke tics die aangestipt kunnen blijven.
Dramaturgisch gelooft hij in de 'plaatsloze'
sceniek die door het woord alleen gedvoceerd wordt en de toeschouwer bij het gerealiseerde beeld betrekt. Naar mijn smaak
is dat het gaafst aanwezig in de Chinese
spelen (Klabund-invloed en ook wel wat
Brechtiaanse Verfremdung) Funfzehn
re Geld (1958) en Das Gliick der Konkubinen (nog niet opgevoerd, bier voor het eerst
gepubliceerd). Ethisch-politieke inzet komt
voor in Die 111egalen (1946), Drei ehrenwerte Herrn (1951) en Babel (1946). Zonder eigen gezicht blijven dan, in een afwisseling
van speelsheid en experiment zonder nadrukkelijk perspectief, Das verlorene Gesicht (1956), Die Neuberin (1935), Ballade
vom Eulenspiegel (1949) en Zwei Engel
steigen aus (1955).
C. Tindemans
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Eleonore Frey-Staiger

Grillparzer. Gestalt und Gestaltung
des Traums
Atlantis Verlag, Zurich, 1966, 176 pp. Zw.
Fr. 12.
Deze diepe studie van het toneelwerk van
F. Grillparzer (1791 - 1872) is exclusief gericht op het moment waarop de herkenbare
werkelijkheid die als stimulans heeft gefungeerd, omslaat in verinnerlijkte waarheid,
zodat de term 'Traum' eigenlijk 'illusie'
gaat betekenen. Meteen is het thema van
ruimer belang dan voor Grillparzer alleen:
de kern van de 19e-eeuwse dramatologische
esthetica, de illusionistische scene, wordt
aangeraakt. Minutieus ontleedt S. Grillparzers theoretische recepten en de realisatie
ervan in de teksten. Behalve op contrastering van zintuiglijkheid en verbeelding - inbeelding, loopt het startbeginsel uit op een
verwijdering van de realiteit, een irrealiteit
die deels van schizofrene, deels van methodische aard is. Deze irrealiteit wordt in
Grillparzers drama het motief voor zijn
particuliere esthetica; ze is het wezen van
alle kunst: alleen de vorm kan de ultieme
expressie van deze uitgangshouding uitmaken, essentieel en exclusief via de opvoering. Deze stelling verklaart voor een belangrijk deel waarom Grillparzer — althans
in het Duitstalige theater — een constante
waarde is gebleven.
C. Tindemans

Oesterreichisches Theaterjahrbuch
1965 -66
Verlag A. F. Koska, Wien, 1966, 184 pp.,
OS. 120.
Dit jaarboek, dat niet alleen het Weense
maar het hele Oostenrijkse theater in beelddocumentatie van een seizoen vastlegt, bevat een supplementair belang omdat het
ook een aantal inleidende opstellen presenteert die pogen het typisch-Oostenrijkse aandeel in het Duitstalige theater to preciseren :
verleden, heden, toekomst, lot der Landerbiihnen, situatie van het privetheater, stagnatie bij de Kleinbiihn.en, musicalkansen
e.a. Daarnaast de plichtsgetrouwe statistieken en repertoirebezetting tot de kleinste
schouwburgjes en gezelschappen toe, een
overvolledige inventaris. Iets aparts bezit de
documentatie over Oostenrijk als Festspielland, terwijl ook een vlugge analyse van de
technische realiteit bij de theaters is opgenomen, met o.m. een referaat over de een-

heid tussen architectuur en techniek in de
schouwburgbouw.
C. Tindemans
Julius Hay

Dramen. II
Rowohit Verlag, Reinbek, 1966 (RP 49).
253 pp., DM. 12,80.
Deze tweede bundel uit het werk van de
Hongaarse auteur (geb. 1900) valt veel minder bevredigend uit dan het le deel van de
uitgave (cfr. Streven, april 1965, p. 727).
Drie van de vier hier opgenomen stukken
zijn historische drama's : Gott, Kaiser und
Bauer (1932), een Jan Huss-gegeven ; Der
Barbar (1955), een Mithridates-verhaal; en
Mohacs (1960), een 16e-eeuwse-Hongarijeepos. Geen van de drie is voldoende goed.
Verkrampte taal, bravourscenes, schreeuwdialogen, topzware komiek, goedkope levenswijsheid heffen elk effect vooraf reeds
op. Geslaagd lijkt me daarentegen Gaspar
Varros Recht (1955), een sterk-kritisch kolchozeproces over corruptie en onrecht in
een volksdemocratisch bestel. Het motief
van macht en recht, politiek en moraal
keert telkens terug maar het wordt geen
toneel, zelfs geen sterke literatuur.
C. Tindemans
August Wilhelm Schlegel

Vorlesungen iiber dramatische Kunst
und Literatur. Erster Teil
W. Kohlhammer, Stuttgart, 1966, 262 pp.,
DM. 13,80.
De opstellen die de titel vormen voor nagenoeg de helft van dit vijfde deel van Schlegels verzamelde literairhistorische en kritische werk, hebben zijn blijvende roem gevestigd. Voor het eerst in het Duitse taalgebied boden deze collegeteksten (1809 - 11)
een universeel-historisch panorama en ze
hielden een manifest in voor de fundamentele scheiding van het classicistische en het
romantische beginsel. Imponerend is ook
vandaag nog het systematische karakter
waarmee het in de tijd begrensde en het in
de overlevering betekenisvolle uit elkaar gehaald en meteen de constanten naar voren
gebracht worden die voor zijn eigen tijd
zowel een erfenis als een uitdaging vormden. Concreet bevat dit deel, naast een theoretisch fundament over het onderscheid
tussen podzie en drama, een verkenning van
het antieke theater en het Italiaanse drama,
van Tasso tot Gozzi.
C. Tindemans
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V ARIA

Prof. Dr. F. Buytendijk e.a.

Vorming tot vrouw
(Geestelijke Volksgezondheid), Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1967, 71 pp.,
2,50.
Dit boekje bevat drie inleidingen over de
veranderde plaats van de vrouw in de samenleving en de eisen die hierdoor gesteld
worden aan opvoeding en onderwijs van
meisjes. Naast Prof. Buytendijk werkten
hieraan mee Dr. C. Trimbos en Dr. A. de
Waal. In een appendix heeft Dr. Trimbos
cijfermateriaal bijeengebracht rond deze
kwestie.
J. Kijm

David M. Reimers

White Protestantism and the Negro
Oxford University Press, New York, 1965,
235 pp., $ 5,—.
Hoe ingewikkeld het negervraagstuk in de
Verenigde Staten ligt, wordt de lezer eens
te meer duidelijk, als hij in dit boek kennis
maakt met de houding van de Protestantse
kerken vanaf de tijd voor de Amerikaanse
Burgeroorlog. Uit het historisch zeer gedetailleerd verslag van gebeurtenissen binnen
die kerken die met het vraagstuk te maken
hebben wordt allereerst de chaos der meningen duidelijk. Na een inleidend hoofdstuk waaruit blijkt dat extreme en gematigde standpunten aanvankelijk naar plaats
en tijd nogal wisselden, volgt in hoofdstuk
2 de 'oplossing' der zuidelijke staten die
neerkomt op totale segregatie, mede bijbels
gemotiveerd, en die in het begin van deze
eeuw haar beslag kreeg ; en in hoofdstuk 3
het compromis van de noordelijke, die opgaven voor het recht van de neger te strijden en naar de aanvaarde status quo van
voor 1940 groeiden. Dat in de laatste decennien voor de Tweede Wereldoorlog tevens
de religieuze grondslag werd gelegd voor de
integratie in naam der religie wordt vervolgens tot op heden gedocumenteerd in de
hoofdstukken 4 en 5. Hoofdstuk 6 herneemt
de historische lijn en onderzoekt, inhoeverre
het negervraagstuk de eenheid binnen de
kerken beinvloedde, terwijl het laatste
hoofdstuk de situatie van de lokale kerkelijke gemeentes onder de loep neemt. Van

het academische niveau van dit boek getuigen tenslotte de uitvoerige verwijzingen, citaten, aantekeningen, en het register.
Het grote gemak waarmee het wereld-geweten intuitief voor de Amerikaanse neger
partij kiest doet sympathiek aan; het is
evenwel dikwijls enkel gebaseerd op incidentele informatie en gaat vaak gepaard
met naieve onwetendheid omtrent de eigenlijke problemen. Wie de neger een goed
hart toedraagt, maar zijn positie in de eigen
tijd ook wil begrijpen, kan ook een historische studie als deze moeilijk ongelezen
laten.
Bernard Th. Tervoort

Jean Fourastie

40.000 uur
(De mens in het perspectief van een
verkorte arbeidstijd)
Uitgave van de Stichting Werkgroep 2000,
in samenwerking met Uitgeverij Paul Brand,
Hilversum/Antwerpen, 1966, 287 pp..
Juist zoals in zijn voorgaande werken (Le
Grand Espoir du XXe siecle, La Civilisation de 1975) geeft Fourastie in dit boek
zijn visie op de toekomstige (Westerse)
maatschappij. Uitgangspunt hiervoor vormt
de (voor de na-oorlogse economie kenmerkende) gestadig toenemende arbeidsverkorting. De gegevens die thans voorhanden
zijn wettigen de verwachting dat rond 2050
de west-europeaan 35 jaar van zijn (gemiddeld tachtigjarig) leven beroepsarbeid zal
verrichten en wel per jaar gedurende 40
werkweken, elk van 30 werkuren (= 40.000
uur werk). Dankzij de technische vooruitgang zal daarentegen de welvaartsgrens
voortdurend opgeschoven worden en binnen afzienbare tijd met de Amerikaanse
samenvallen. De auteur gaat na welke de
dieperliggende oorzaken zijn van deze ontwikkeling en tevens welke de gevolgen ervan zullen zijn op het terrein van het onderwijs, de urbanisering, de inkomensverdeling, de recreatie en de vrije-tijdsbesteding,
de positie van het gezin en van de vrouw,
enz. Hij betoont zich daarbij voorstander
van een planmatige aanpak, waarbij wordt
getracht de onvoorzienbaarheid in de maatschappelijke evolutie zoveel mogelijk te minimaliseren. Als situering van de huidige
(westerse) samenleving op de drempel van
een volslagen nieuwe tijd zijn deze gedachten zeer verhelderend en bovendien in een
taal verwoord die het boek toegankelijk
maken voor een ruim lezerspubliek.
J. van Lierde
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Zr. Angelita Cools en Zr. Hildegard van
de Wijnperse

Moeder Magdalena Damen en de
ontwikkeling van haar congregatie in
de negentiende eeuw
Zusters van Heythuysen, 1966, 295 pp.
Vele van de nu bestaande zusterscongregaties danken hun ontstaan aan de noden van
onderwijs en ziekenzorg die er in de negentiende eeuw bestonden en waaraan vooral
op de dorpen verschillende vrome vrouwen
hebben beantwoord door met of zonder hulp
van de plaatselijke pastoor een congregatie
te stichten. Maria Catharina Damen (1787 1858) stichtte de nu zo bekende Congregatie
van Heythuysen. In dit boek worden het
leven en de stichtingswerkzaamheden van
Moeder Magdalena verhaald, alsrnede de
verdere uitbloei van de Congregatie. Dit
boek, dat goed gedocumenteerd is en een
vlot verhaal biedt van de lotgevallen van
deze stichting is niet alleen bestemd voor
vrienden van de zusters, maar laat ook een
klein stukje vroomheidsgeschiedenis zien van
de altijd nog zo onbekende negentiende
eeuw.
P. Grootens

Mary Grigg

The White Question
A Personal View of Racialism in
Britain and America
Seeker and Warburg, London, 1967, 192
pp., 30/-.
Een 'persoonlijke kijk' op het rassenprobleem is dit boek ook, maar niet alleen, al
is het ten dele geschreven als persoonlijke
ervaring. Het begint met een ooggetuigeverslag van een busreis van Noord naar
Zuid in de Verenigde Staten in hoofdstuk
1, maar al in hoofdstuk 2 geeft het een gedocumenteerde kijk op de situatie in Amerika als geheel. Deze wijze van benadering
— persoonlijke ervaring en documentatie —
wordt volgehouden in de volgende hoofdstukken, waarin de schrijfster haar bezoek
beschrijft aan steden die in verband met het
rassenprobleem in het wereldnieuws zijn gekomen : Birmingham, Atlanta, Washington,
Chicago, New York. Haar these is: het
probleem is in princiepe en in rechte helemaal opgelost, en blijkt in feite helemaal
niet opgelost te zijn. Ik kan haar ervaringen
bevestigen en zou ze met de mijne uit kunnen breiden, niet alleen wat betreft deze

steden, maar ook in vele andere als New
Orleans, Baton Rouge, Jacksonville Fla.,
Austin, Dallas, Mobile Ala., en kleinere
plaatsen in het zuiden, maar ook in Los
Angeles, San Francisco, St. Louis, Cincinnati, Buffalo, Boston, en dorpen in de
noordelijke staten.
In het tweede deel van het boek richt
schrijfster zich op Engeland, opnieuw eh op
dezelfde wijze eerst op het land als geheel
en dan op plaatsen als Leicester, Smethwick, Birmingham, Brasford, Lambeth,
Brixton, e.a.; ditmaal met enkele meer beschouwelijke tussenhoofdstukken. Haar
bock houdt de waarschuwing aan Engeland in, ernst te maken met de integratie
om aan explosieve situaties, zoals die in
Amerika aan de orde van de dag zijn, in de
naaste toekomst te ontkomen.
Voor wie genoeg geinteresseerd is in het
negerprobleem om er iets meer van te willen weten, bevat een boek als dit waardevolle informatie. Het leest bovendien prettig en vlot.
Bernard Th. Tervoort

J. A. Hardegger

Handbuch der Elternbildung
Herausgeber Benziger, Einsiedeln/Ziirich/
Köln, 1966, Bnd. I 538 pp., Bnd. II 448 pp.,
Zw. Fr. 79.—.
Een verzameling van artikelen ter ondersteuning van activiteiten voor gehuwden en
voor hen die gaan huwen. De eerste band
bevat inleidende studies over de organisatie
van dit belangrijk onderdeel van het vormingswerk. Over voordrachten, gesprekken
en cursussen worden aanwijzingen gegeven
en ook de kadervorming komt ter sprake.
Het grootste deel van deze band wordt in
beslag genomen door artikelen over huwelijk
en gezin, welke benaderd worden onder
meerdere gezichtspunten : antropologisch,
biologisch, psychologisch, sociologisch en
theologisch (katholiek en protestant). De
tweede band heeft vooral betrekking op
opvoedingsvraagstukken, waarbij uiteraard
aandacht wordt besteed aan ontwikkelingspsychologie en kwesties rond de school. De
artikelen geven overzichten van de wetenschappelijke benadering der gestelde problemen en persoonlijke opvattingen der auteurs in een vorm die voor ontwikkelde
lezers toegankelijk is. Men heeft vooral gedacht aan degenen die bij dit vormingswerk
een taak moeten vervullen als inleider, gespreksleider of raadgever. Bij elk onderdeel
is wat literatuur aangegeven en het gehele
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werk bevat aan het slot van beide banden
uitvoerige registers. Zoals ook blijkt uit de
drie inleidingen van vooraanstaande politieke figuren, is dit werk vooral verbonden
met Oostenrijk, W. Duitsland en Zwitserland. Maar het bevat zoveel waardevolle
gedachten die niet gebonden zijn aan bepaalde landen, dat het ook buiten de drie
genoemde landen volop belangstelling verdient. Deze uitgave is zeker pas mogelijk
geworden, omdat het werk voor echtgenoten
en ouders sterk is uitgegroeid, maar ongetwijfeld zal door dit boek een krachtige
stimulans gegeven worden voor verdere uitbouw van dit werk, dat klaarblijkelijk zo
dringend noodzakelijk is. Men zal er voor
moeten zorgen, dat niet alle aspecten van
het leven zonder meer thema van scholing
worden, maar de eisen die het leven thans
stelt, maken wel een goed ontwikkelde begeleiding, ook in pastorale vorm, voor velen
wenselijk en vaak zelfs onmisbaar. Hoewel
dit bock reeds zeer omvangrijk is, worden
detailproblemen toch dikwijls maar summier
behandeld en het zou niet moeilijk zijn om
ook nog desiderata aan te geven: men denke b.v. aan vragen rond vrijetijdsbesteding,
die bier maar gedeeltelijk aan de orde komen. Maar het is een verdienste, dat zeer
veel fundamentele kwesties van huwelijk en
gezin overzichtelijk zijn behandeld, dat het
gelukte om het werk van ongeveer 50 auteurs tot een zekere eenheid te brengen en
dat men in deze veelzijdige benadering der
problemen een christelijke visie wist door te
laten komen.
J. Kijm

Communications, no. 9.
La Censure et le Censurable
Ed. du Seuil, Paris, 1967, 160 pp..
Het jongste nummer van het semestriele
tijdschrift uitgegeven door het 'Centre d'Etudes des Communications de Masse' is
volledig gewijd aan het fenomeen 'censuur',
dat zoal sJ.-P. Valabrega in zijn opstel Fondements psycho-politiques de la censure stelt,
rechtstreeks samenhangt met het fenomeen
'communicatie'. Buiten dit belangrijke opstel zijn er een paar merkwaardige deelanalyses, o.m. die van M. Cerf (La Censure
Royale cl la fin du dix-huitieme siecle); die
van J.-J. Broche gewijd aan stripverhalen en
feuilletons en vooral hun auto-censuur in
een Parijs dagblad; en tenslotte een merkwaardige analyse van de erotiek in de publiciteit door V. Morin en een detailstudie
van de katholieke filmkeuringsmethode in
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Frankrijk. Het geheel wordt afgerond met
een stevige studie van 0. Burgelin, Censure
et Societe, en besloten met een chronologisch overzicht en een bibliografie. Zoals
alle andere nummers uit de reeks: aanbevolen.
E. De Kuyper

X.
Mass Media
1. La Presse d'Aujourd'hui,
114 pp..
2. Chanson. Disque. Radio.,
102 pp..
3. Le Cinema. La Television.
lnterroger les Images.,
105 pp..
Ed. Bloud et Gay / Desclee, Tournai, 1966.
leder gebied (pers, lied, film), wordt door
een terzake bevoegd persoon behandeld
volgens een vaststaand schema, dat gaat
van de historiek van het medium (I), over
het economisch en sociaal systeem (II), de
technieken en de uitdrukkingsmogelijkheden
(III), tot de problemen van vorming en
cultuur (IV). De persoonlijke interpretatie
loopt van het origineel-creatieve tot het paternalistisch-betweterige (de reeks gaat uit
van een katholiek-pedagogische instelling).
De documentatie — beperkt tot Frankrijk
— is uitstekend.
E. De Kuyper

lnez van Dullemen

Op zoek naar de olifant
Reisbrieven uit Amerika
(Salamander), Querido, Amsterdam, 1967,
76 pp., f 2,25.
Schrijfster vertelt hierin over haar bevindingen tijdens haar reis en verblijf in de Verenigde Staten. Het is een vlot geschreven
werkje waarin soms op originele wijze het
leven en het werk van de Amerikanen wordt
belicht. Soms zeggen enkele zinnen meer
over de mens aan gene zijde van de Oceaan
dan vele dikke boeken. Het boekje is dan
ook zeker de moeite waard te worden gelezen door allen die op een of andere manier
jets willen weten van dat mooie, machtige
werelddeel en zijn yolk.
J. van Lierde

Prof. Dr. H. Hoefnagels

DE KERK IN EEN
VERANDERENDE WERELD
serie „Ecclesia" — 160 blz. — 13 x 19 cm — ing. 90 F f 7,90
Tal van elementen van het kerkelijk leven zijn op dit ogenblik voorwerp
van levendige diskussie. Allerwegen is men zich bewust geworden, dat de
Kerk zich moet vernieuwen, wil zij in de wereld van vandaag aan haar
opdracht beantwoorden. In deze situatie is bezinning op het eigen leven
van het godsdienstig-sociale en het sociaal-godsdienstige een dringende eis.
Zolang onduidelijk is, hoe het sociale en het godsdienstige elkander
wederzijds doordringen en op welke wijze de spanningen, die hier ontstaan, opgevangen worden, blijft de diskussie over de Kerk in de moderne
samenleving gemakkelijk in onjuiste probleemstellingen steken. In deze
uitgave wordt gepoogd met hulp van de sociologie de belangrijke aspekten van de godsdienstig-sociale problematiek in een helderder licht te
stellen. Een eerste hoofdstuk leidt de lezer in in de vraagstukken, die
naderhand meer in detail worden besproken, terwijl hem tevens de mogelijkheid geboden wordt zich met de sociologische methode van de schrijver vertrouwd te maken. De opeenvolging der hoofdstukken ziet er als
volgt uit: 1 — Maatschappij in wording en kerk, 2 — Godsdienst en
milieu, 3 — Godsdienst en maatschappij, 4 — De problematiek van de
godsdienstige verdraagzaamheid, 5 — De sociale problematiek van de
godsdienstgemeenschap.
Johan Vandenberg

EVOLUTIE IN VERVAL
EN VERLOSSING
serie „Ecclesia" — 282 blz.

ing. 165 F I f 12,90

Deze studie is een voortzetting van „brie typen in evoluerend k ristendom" en van „Evoluerend Godsbesef" en vormt met de beide werken
van deze auteur een min of meer afgerond geheel. De auteur heeft hiermede een nuttige globale bijdrage geleverd voor de fundering van een
eigentijdse christelijke levensbeschouwing. Omdat de drie delen samen de
grote heilstema's aangaande God en mens, zonde en verlossing willen
samenvatten, moest in dit derde deel nog heel wat stof belicht worden
vanuit het gezichtspunt : ,evolutie in verval en verlossing". Zoals in de
delen I en II wordt ook nu weer onderscheid gemaakt tussen datgene
waarover de gemiddelde lezer geInformeerd dient te worden en dat van
nut is voor hen die dieper op de kwestie willen ingaan. Het eerste wordt
gegeven in de tekst, het laatste wordt toegevoegd in een aantal noten.
Over het vorig werk van Johan Vandenberg stelde prof. dr. A. Poncelet
in „Streven" de vraag : „Heeft het al niet een kostbare vrucht afgeworpen
in de „Nieuwe Katechismus voor Volwassenen"?
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elektriciteit of de mechanica studeren, maar ook voor Al gegradueerde in de elektronica, de elektro-mechanica of de scheikunde
en B1 gespecialiseerde in de kunststoffen, de koel- en verwarmingstechniek of de elektronica

HOUR TECIINISCH INSTITUUT
ZEEDIJK 101 - TEL. 059/ 72212

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.

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

Verleent de volgende diploma's:
Diploma van Assistente in de psychologie (Al)
Assisfente inzake beroepskeuze (Al)
Gegradueerde in de logopedie (Al)
Gegradueerde Vertaalster-Tolk (Al)
Diploma van Gegradueerde van de H.v.V. (acad. dipl.)
Journaliste (acad. dipl.)
Biedt gelegenheid tot inwonen (tijdig informeren)

Documentatie aanvragen: Jozef De Bomstraat, 11, Antwerpen 1

DON BOSCO - TECHNISCH 1NSTITUUT

Internaat Externaat

90, Guldendallaan - Brussel 15 (Sint-Pieters-Woluwe) Telefoon (02) 71.01.06
Erkend door de stoat: K.B. 7-5-1934 - N 2.340.005/693 Nederlandstalig Franstalig
LAGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A3)
Mechanica - Matrijzenbouw - Elektriciteit - Radio - Hout - Schrijnwerkerij - Meubelrnakerij - Drukken - Letterzetten - Linotype - Mono`type - Boekbinden - Offsett
HOGERE SECUNDAIRE TECHNISCHE SCHOOL (A2)
Mechanica - Elektronica - Drukkerij
LAGERS SECUNDAIRE BEROEPSSCHOOL (A4)
Mechanica - Constructie - Lassen
Aannemingsleeftijd: 12 jaar, no 't 6e jaar L.O.
Degelijk onderwijs - Verzorgde opvoeding - Gewaardeerde diploma's.

COTE D'OR
Noedade,ani:dettie

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

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

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

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

St.-gazelinotituut - 4Eienen
Telefoon 81.391

Wilt Ge in geeft van apostolaat uw jong leven ten dienste stellen van
de Kerk in de zorg aan Kristus' 1#dende ledematen geeft U dan aan
als leerlinge - verpleegster - verpleegster Sociale hygieniste - of verPleegassistente aan de

SCHOOL VOOR VERPLEEGSTERS „MATER SALVATOR1S"
SALVATORSTRAAT, 20 — HASSELT — TEL. 2.11.55
Bestuurd door de Zusters Salvatorianessen
Officieel diploma. — Prospectus op verzoek.

KUNSTDRUKSCHOOL O.-L.-VROUW
Broeders van de Christelijke Scholen
Oude Hautlel 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 Tachnische 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.

St.-Romboutsinstituut - - Mechelen
lager onderwijs
humanioraonderwijs
normaalonderwijs

voor externen
voor internen
KLEIN SEMINARIE
Bleekstraat 5

internaat 5e en 6e leerjaar L.O.

ST.-ROMBOUTSCOLI.EGE
Veemarkt 56

externaat voorbereidende afd.

ST.-ROMBOUTSOEFENSCHOOL
Minderbroedersgang 10

externaat lager onderwijs

oude en moderne humaniora

oude en moderne humaniora

polyvalente beroepsschool

VRIJE MIDDELBARE SCHOOL externaat 6e, 5e, 4e humaniorakl.
Lat.-Wiskunde en moderne
Schuttersvest 53
KATH. NORMAALSCHOOL
Onder de Toren 13-14

ext. en int. 3e, 2e, 1 e humaniorakl.

en nu
Haar meuleken
HERENKLEDING
KAMMENSTRAAT 1111/22
ANTWERPEN

en 4e normaaljaar

5,z44 -I 444%evpz4441444441

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

Een mooi beroep in dienst van de gemeenschap: Verplegende.
Het Sint Vincentiusinstituut voor Verpleegkunde - Antwerpen
bestuurd door de Zusters van Liefde van Gent
leidt op tot
Hoger Technisch Onderwijs A: — le graad
3 jaar
—Gegradueerde ziekenhuisverpleger -en verpleegster
4 jaar
—Gegradueerde sociale verpleger -en verpleegster
3 jaar
—Vr oe dvrouw
Aanvullend secundair beroepsonderwijs — A 2
2 jaar
—Verpleegassistente
± 1 jaar
—Ziekenhuisverpleegster
Voorbereidende afdeling 1 jaar
Inlichtingen en prospektussen te bekomen: St. Vincentiusinst. voor Verpleegkunde,
St. Vincentiusstraat 20, Antwerpen, telefoon (03) 39 38 20

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

Meisje,
Wil je een beetje van je vreugde geven aan de
zieken die je nodig hebben en op je wachten?

Verpleegster
zal je zijn....
Al de inlichtingen zijn te bekomen bij het

HOGER TECHNISCH INSTITUUT VOOR VERPLEEGKUNDE
Capucijnenvoer, 39 — LEUVEN = Tel. 016 / 284.21

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 industrieen.

@ BEKAERT

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 bij7.. wetensch. klas
INTERNAAT - HALF-INTERNAAT - EXTERNAAT

Personalia
Prof. Dr. M. H. A. De Groodt - Lasseel, geboren in 1914. Gewoon Hoogleraar in de Histologie en de Microscopische Anatomic aan het
Rijksuniversitair Centrum te Antwerpen. Doctor
in de Genees-, Heel- en Verloskunde. Laureaat
van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van Belgie. Geaggregeerde Hoger
Onderwijs op het proefschrift: 'Functie en vorm
van de Interstitiele Cellen van het Ovarium'.
Auteur van 94 publikaties op het terrein van de
Histologic en de Microscopische Anatomic. Was
o.m. vrij navorser aan het Laboratorium voor
Histologic der Gemeentelijke Universiteit van
Amsterdam. Wetenschappelijk medewerker aan
de Excerpta Medica, Amsterdam. Algemeen
Secretaris van de Vereniging voor Vlaamse Professoren. Adres: 'Labrador', Kapellen (Antwerpen).
Frans Van Bladel s.j., geboren in 1922. Vlaams
hoofdredacteur van 'Streven'. Adres: Frankrijklei
91, Antwerpen.
C. J. Boschheurne, geboren in 1923. Omtrent
zijn personalia deelde hij mee: koffie-kok op een
bouwbedrijf, advocaat, leraar en journalist. Uit
deze gegevens blijkt dat we met een schuilnaam
te doen hebben.
Geert Bekaert, geboren in 1928. Studeerde kunstgeschiedenis, filosofie en theologie. Redactiesecretaris en kunstredacteur bij 'Streven', medewerker bij 'De Standaard', B.R.T., 'Tijdschrift
voor architectuur en beeldende kunsten'. Publiceerde o.a. 'Pop, het wezen van de kunst' en
'In een of ander huis. Kerkbouw op een keerpunt'. Adres: Frankrijklei 91, Antwerpen.
Drs J. Kuin, geboren in 1918. Leraar Engels
aan een middelbare school en docent aan de
Bibliotheekschool te Amsterdam voor Engelse en
Amerikaanse letterkunde. Adres: De Lairessestraat 164. Amsterdam-Z.
Drs A. Verdonk M.S.F., geboren in 1938. Na
de gewone studies van filosofie en theologie

studeerde hij sociologic te Leuven. Thans is hij
werkzaam aan een sociologische doorlichting van
zijn eigen religieuze gemeenschap. Adres: Missiehuis, St. Antonius, Kaatsheuvel.
Mej. Lieve Scheer. Studeerde Germaanse filologie te Leuven. Sedert 1960 lerares Nederlands.
Sedert 1958 regelmatig kronieken over Nederlands proza in 'Dietsche Warande en Belfort'.
Bijdragen in 'Spiegel der Letteren', 'Nova et Veter a ' e. a. Publiceerde in 1966, als eerste nummer
van de Maerlantreeks bij Manteau, een studie
over 'De poetische wereld van Paul Snoek'.
Adres: Savoyestraat 7, Leuven.
Freddie Priem, geboren in 1938. Licentiaat Germaanse filosofie Leuven (verhandeling over H.
Boll). Leraar M.O. Nederlands, Engels en Duits.
Adres: Jan Breydelstraat 70, Sint-Andries-Brugge.
Drs J. M. H. Oomes, geboren 1909. Studeerde
geschiedenis te Nijmegen. Thans leraar geschiedenis aan het R.K. Lyceum te Hilversum en conrector van het Contardo Ferrini avondlyceum te
Amsterdam. Adres: Snelliuslaan 39, Hilversum.
Prof. Dr. M. Jeuken s.j., geboren in 1916. Studeerde biologic in Leiden, waar hij in 1957 promoveerde op een proefschrift over ademhaling.
Hij was gedurende een aantal jaren leraar biologic aan het V.H.M.O. Van 1957 - 1961 verbleef
hij in Jogjakarta om te helpen bij de opbouw
van de biologische faculteit aan de staatsuniversiteit aldaar. Na zijn treugkeer was hij verbonden aan de Nijmeegse Universiteit voor de natuurfilosofie. In 1966 werd hij benoemd tot
hoogleraar in de wijsbegeerte te Wageningen,
terwijl hij tevens sinds 1965 het beheer voert
over het Instituut voor Theoretische Biologie
van de Rijksuniversiteit te Leiden. Adres: Oostduinlaan 50, Den Haag.
Jan P Schuyf, geboren 1934. Pseud. van L. van
Vlijmen. Studeerde filosofie en Slavische talen te
Amsterdam. Redacteur van het Deventer Dagblad. Adres: Jan Luykenlaan 86, Deventer.

Typografische verzorging: Jacques Janssen GKf.
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